PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

IMPRÈS 2
Programa C

DECLARACIÓ RESPONSABLE SIGNADA PEL DESTINATARI ÚLTIM O EL REPRESENTANT
DEGUDAMENT ACREDITAT

Dades del destinatari últim
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Representat, si escau, per
Nom i cognoms

NIF/NIE

Com s’indica al Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges de la convocatòria del CMH del PRTR (BOPB de
29 d’abril de 2022) i finançat per la Unió Europea “NextGenerationEU” pels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona en règim de
concurrència no competitiva en aplicació del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, s’ha d’aportar la documentació de representació escaient.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
-Declara no estar sotmès a cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
-Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions per Reintegrament de Subvencions, als efectes del que disposa l’article 25 del RD
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es compromet a
mantenir el compliment de dites obligacions fins que el procediment estigui finalitzat.
-Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

I per que així consti, als efectes oportuns, es signa la present declaració:

Signat:

Nom i cognoms:
NIF/NIE:
Localitat i data:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat
i s’inclouran en un fitxer, titularitat del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvencions de la present
convocatòria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del CMH (carrer núm. 60, Edifici E, 6a planta,
08040 Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.

