
 

      SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat 
d’ aquesta sol·licitud .  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza 
una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
 

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès 

Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767 - aj.franqueses@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat 

 
 
 

 

PROGRAMA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
DOCUMENT ANNEX 9 

[CODI 31] 
 

OPCIONAL 
 

 
 

1 

ACORD DE CESSIÓ DEL DRET DE COBRAMENT                     
 
El Sr./Sra. ________________________________ amb NIF/NIE ______________ en 
qualitat de ______________________ de la comunitat de propietaris de l’edifici situat 
a_______________________________________________ i com a beneficiari de la 
subvenció concedida a l’esmentada finca amb expedient d’ajuts a la rehabilitació número 
_____________ segons resolució de data______________________                                                         
 
Manifesta: 
 
1. Que en data _________________ la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès atorga un ajut per import de ________________€ a la 
comunitat de propietaris de la finca situada a ______________________________. 

 
2. Que la comunitat de propietaris referenciada cedeix el dret de cobrament a favor de 

l’empresa __________________________________amb NIF _____________.  
 
3. Que el/la senyor/a _______________________________________________amb 

NIF/NIE _________________, com a representant de la societat constructora,  
 

a. accepta la cessió del dret de cobrament de l’ajut com a forma de pagament, 
a l’entitat financera i compte corrent que s’indica en el corresponent full de 
transferència bancària presentat amb la sol·licitud d’ajuts.  

b. accepta els termes de pagament previstos a l’apartat 17 de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista així com el caràcter revocable 
d’aquesta subvenció.  

 
4. En cas que es revoqui l’esmentada subvenció, la comunitat de propietaris es 

compromet a fer efectiu l’import de la mateixa a la societat. 
 
 
Representat de la comunitat  Representant de l’empresa  
de propietaris       constructora                    
 
    
      
Signatura  Signatura 
 
Nom i cognoms:                       Nom i cognoms:                                     

___________________________ __________________________ 
       
Localitat i data:  
 

_________________________________________ 
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