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IMPRÈS 1B 
(Convocatòria 2016) 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(HABITATGE INDIVIDUAL) 


  


 


Dades de l’edifici a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número Bloc Escala_


_____ 


Pis Porta 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


Dades d’identificació del promotor de les obres 


Nom i cognoms / Raó social 


________________________________________________________________________ 


NIF / NIE 


______________________________________ 


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Pis 


___ 


Porta 


_____ 


Codi postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________


___________ 


Telèfon En qualitat de 


 propietari/ària  llogater/a 


 


DECLARO que: 


1. S’han aprovat les actuacions de rehabilitació consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada. 


   1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ   3.  ACTUACIONS DE MILLORA DE  L’ACCESIBILITAT  


       1.1. Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions  Instal·lació d’ascensor  


Fonaments   Supressió de barreres arquitectòniques 


Estructura vertical  Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat  
Estructura horitzontal    


1.2.  Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres   4.  ACTUACIONS D’HABITABILITAT: INTERIOR D’HABITATGE 


Façanes   Obtenció d’habitabilitat 
Cobertes  Adequació de les instal·lacions existents de l’habitatge 
Mitgeres  Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’habitatge 


Altres elements comuns Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 
1.3.  Instal·lacions comuns  


Adequació a la normativa vigent 
   


2.   ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 5.  ALTRES ACTUACIONS  


Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici  ___________________________________________ 
Instal·lació de sistemes        ___________________________________________ 
Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables   ___________________________________________ 


  
2. S’ha aprovat el cost previst de les obres de l’empresa o empreses _______________________________________________________, 


segons el pressupost aportat, per un import  total de ____________________________________________euros (IVA exclòs). 
3. Demanar els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la 


convocatòria vigents. 
4. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts. 
5. Facilitar l’accés a l’habitatge als tècnics degudament acreditats. 


6. Designar com a compte únic (a nom de la persona promotora) per efectuar l’ ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent: 
 
NIF del titular del compte 
(promotor de les obres) 


Nom entitat bancària PAÍS IBAN Codi entitat Oficina DC Núm. Compte 


        


 


Codi SWIFT / BIC 


           


 
 


 
Igualment DECLARO que: 


1. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       


 Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a________________________________________ per un import de_________________ €. 


2. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
3. Que estic al corrent: 


 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 


reglamentàriament. 
 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.  


La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davant el servei competent del Consorci de l’Habitatge de l’AMB: 
 


Signat: 


La persona promotora de les obres 
Nom i cognoms: ____________________________________________________________ NIF: __________________________________ 
* Recordeu que si sou llogater/a, haureu de presentar l’autorització de la persona propietària junt amb l’imprès 2 (sol·licitud  d’ajut). 


 
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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i 
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a l’Administració 


Diligència de conformitat de l’entitat bancària 


Les dades del compte que s’indiquen 
en aquest imprès coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 


 
 
 
 
 
 


(Segell i signatura) 
El director / La directora                                                    







  


IMPRÈS 1B 
(Convocatòria 2016) 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(HABITATGE INDIVIDUAL) 


  


 


Dades de l’edifici a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número Bloc Escala_


_____ 


Pis Porta 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


Dades d’identificació del promotor de les obres 


Nom i cognoms / Raó social 


________________________________________________________________________ 


NIF / NIE 


______________________________________ 


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Pis 


___ 


Porta 


_____ 


Codi postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________


___________ 


Telèfon En qualitat de 


 propietari/ària  llogater/a 


 


DECLARO que: 


3. S’han aprovat les actuacions de rehabilitació consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada.  


   1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ   3.  ACTUACIONS DE MILLORA DE  L’ACCESIBILITAT  


       1.1. Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions  Instal·lació d’ascensor  


Fonaments   Supressió de barreres arquitectòniques 


Estructura vertical  Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat  
Estructura horitzontal    


3.2.  Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres   4.  ACTUACIONS D’HABITABILITAT: INTERIOR D’HABITATGE 


Façanes   Obtenció d’habitabilitat 
Cobertes  Adequació de les instal·lacions existents de l’habitatge 
Mitgeres  Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’habitatge 


Altres elements comuns Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 
3.3.  Instal·lacions comuns  


Adequació a la normativa vigent 
   


4.   ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 5.  ALTRES ACTUACIONS  


Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici  ___________________________________________ 
Instal·lació de sistemes        ___________________________________________ 
Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables   ___________________________________________ 


  
7. S’ha aprovat el cost previst de les obres de l’empresa o empreses _______________________________________________________, 


segons el pressupost aportat, per un import  total de ____________________________________________euros (IVA exclòs). 
8. Demanar els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la 


convocatòria vigents. 
9. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts. 
10. Facilitar l’accés a l’habitatge als tècnics degudament acreditats. 


11. Designar com a compte únic (a nom de la persona promotora) per efectuar l’ ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent: 
 
NIF del titular del compte 
(promotor de les obres) 


Nom entitat bancària PAÍS IBAN Codi entitat Oficina DC Núm. Compte 


        


 


Codi SWIFT / BIC 


           


 
 


 
Igualment DECLARO que: 


4. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       


 Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a________________________________________ per un import de_________________ €. 


5. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
6. Que estic al corrent: 


 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 


reglamentàriament. 
 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.  


La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davant el servei competent del Consorci de l’Habitatge de l’AMB: 
 


Signat: 


La persona promotora de les obres 
Nom i cognoms: ____________________________________________________________ NIF: __________________________________ 
* Recordeu que si sou llogater/a, haureu de presentar l’autorització de la persona propietària junt amb l’imprès 2 (sol·licitud d’ajut). 


 
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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i 
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a la persona interessada 


Diligència de conformitat de l’entitat bancària 


Les dades del compte que s’indiquen 
en aquest imprès coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 


 
 
 
 
 
 


(Segell i signatura) 
El director / La directora                                                    








SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria ) Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono


Província/Provincia


SOL·LICITUD INFORME D'IDONEÏTAT  
D'HABITABILITAT / SOLICITUD DE  


INFORME DE IDONEIDAD DE HABITABILIDAD 
 


R
eg


is
tr


e 
d'


en
tr


ad
a 


ge
ne


ra
l


Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


En qualitat de / En calidad de


(Propietat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)


Finca / Finca
Propietat / Propiedad Emplaçament / Emplazamiento


Descripció de les obres (només per actuacions d'interior d'habitatge / Descripción de las obras (sólo para actuaciones de interior de vivienda) 
 


  
Qui subscriu sol·licita Informe d'Idoneïtat d'habitabilitat previ a la sol·licitud dels ajuts, d'acord amb l'Annex 5 de la Convocatòria per a la concessió de  
subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2016  / Quien subscribe solicita Informe de Idoneidad de habitabilidad  
previo a la solicitud de las ayudas, de acuerdo con el Anexo 5 de la Convocatoria para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas del Àrea  
Metropolitana de Barcelona 2016 
 


Memòria/Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions (motiu pel qual es realitzen les obres) firmada per la propietat i per 
l'industrial que les farà  / Memòria/Informe técnico que justifique la necesidad de las actuaciones (motivo por el cual se realizan las obras) firmada por la 
propiedad y por el industrial que las hará


Cèdula d'habitabilitat vigent, o document justificatiu de que s'ha sol·licitat / Cédula de habitabilidad vigente, o documento justificativo de que se ha 
solicitado


Pressupost signat de les obres, on constin les dades de l'empresa que realitzarà les obres/ Presupuesto firmado de las obras, donde consten los datos 
de la empresa que realizará las obras


Altres pressupostos (cost de la cèdula d'habitabilitat, de la redacció d'informes, certificats...), si s'escau / Otros presupuestos (coste de la cédula de 
habitabilidad, de la redacción de informes, certificados...), si procede


Justificant de la sol·licitud de la llicència o autorització municipal (assabentat o comunitat) / Justificante de solicitud de la licencia o autorización muni 
cipal (comunicado, ...) 


Documents presentats / Documentos presentados 
 


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura,


Esplugues de Llobregat,


Imprès 1B - Declaració responsable de la persona propietària o arrendatària de l'habitatge / Imprs 1B - Declaració responsable de la persona 
propietaria o arrendataria de la vivienda 


2016-143 v.0716    1/1


Justificació dels ingressos de la unitat familiar - RENDA (llevat d'excepcions) / Justificación de los ingresos de la unidad familiar - RENTA (salvo 
excepciones)


Fotografies dels elements que es veuran modificats / Fotografías de los elementos que se verán modificados





SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

SOL·LICITUD INFORME D'IDONEÏTAT 

D'HABITABILITAT / SOLICITUD DE 

INFORME DE IDONEIDAD DE HABITABILIDAD

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

(Propietat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)

Finca / Finca

Descripció de les obres (només per actuacions d'interior d'habitatge / Descripción de las obras (sólo para actuaciones de interior de vivienda)

 

 

Qui subscriu sol·licita Informe d'Idoneïtat d'habitabilitat previ a la sol·licitud dels ajuts, d'acord amb l'Annex 5 de la Convocatòria per a la concessió de 

subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2016  / Quien subscribe solicita Informe de Idoneidad de habitabilidad 

previo a la solicitud de las ayudas, de acuerdo con el Anexo 5 de la Convocatoria para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas del Àrea 

Metropolitana de Barcelona 2016

 

Documents presentats / Documentos presentados

 

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

2016-143 v.0716    1/1
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		Nom-Cognom: 
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		: 
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		CasillaVerificación8: 0

		CasillaVerificación9: 0
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		CasillaVerificación12: 0
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IMPRÈS 1A 
Convocatòria 2016 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(PROPIETAT VERTICAL) 


  


 


Dades de l’edifici a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


La propietat vertical de l’edifici de referència acorda: 


1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada. 


   1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ   3.  ACTUACIONS DE MILLORA DE  L’ACCESIBILITAT  


       1.1. Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions  Instal·lació d’ascensor  


Fonaments   Supressió de barreres arquitectòniques 
Estructura vertical  Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat  


Estructura horitzontal    
1.2.  Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres   4.  ACTUACIONS D’HABITABILITAT: INTERIOR D’HABITATGE 


Façanes   Obtenció d’habitabilitat 


Cobertes  Adequació de les instal·lacions existents de l’habitatge 
Mitgeres  Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’habitatge 
Altres elements comuns Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 


1.3.  Instal·lacions comuns  


Adequació a la normativa vigent 
   


2.   ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 5.  ALTRES ACTUACIONS  


Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici  ___________________________________________ 


Instal·lació de sistemes        ___________________________________________ 
Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables   ___________________________________________ 


  
2. Aprovar el cost previst de les obres de l’empresa o empreses ___________________________________________________________, 


segons el pressupost aportat, per un import  total de ____________________________________________euros (IVA exclòs). 
3. Demanar els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la 


convocatòria vigents. 


4. Designar el/la senyor/a ____________________________________________________________, que consta també a l’Imprès 2 
(sol·licitud dels ajuts), per representar la Propietat Vertical davant els serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la Comunitat, als efectes de notificacions i tràmits 


administratius relatius als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1, durant tot el tràmit de l ’expedient. 
5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts. 
6. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats. 


7. Designar com a compte únic (a nom del promotor: propietat vertical), per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent: 
 


NIF/CIF del titular del compte Nom entitat bancària PAÍS IBAN Codi entitat Oficina DC Núm. Compte 


        


 


Codi SWIFT / BIC 


           


 
 


 
 


Igualment DECLARO que: 


1. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       


 Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a________________________________________ per un import de_________________ €. 


 Els tributs que graven el cost d’execució de les obres, tenen caràcter recuperable?        SÍ         NO  
2. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
3. Que estic al corrent: 


 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 


 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.  


La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davent del servei competent del Consorci de l’Habitatge de  l’Àrea 


Metropolitana de Barcelona: 


        


 
 


 
Signat: 
El representant legal de la Propietat Vertical  


 
Vist i plau: 
Els propietaris (SÓN IMPRESCINDIBLES LES SIGNATURES DE TOTS ELS PROPIETARIS) 


Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________________________________ 
NIF: __________________________________ 
 


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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de 
subvenció d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i 
oposició adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets 
LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a l’Administració 


Diligència de conformitat de l’entitat bancària 


Les dades del compte que s’indiquen 
en aquest imprès coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 


 
 
 
 
 
 


(Segell i signatura) 
El director / La directora                                                    







  


IMPRÈS 1A 
Convocatòria 2016 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(PROPIETAT VERTICAL) 


  


 


Dades de l’edifici a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


La propietat vertical de l’edifici de referència acorda: 


3. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada. 


   1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ   3.  ACTUACIONS DE MILLORA DE  L’ACCESIBILITAT  


       1.1. Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions  Instal·lació d’ascensor  


Fonaments   Supressió de barreres arquitectòniques 
Estructura vertical  Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat  


Estructura horitzontal    
3.2.  Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres   4.  ACTUACIONS D’HABITABILITAT: INTERIOR D’HABITATGE 


Façanes   Obtenció d’habitabilitat 


Cobertes  Adequació de les instal·lacions existents de l’habitatge 
Mitgeres  Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’habitatge 
Altres elements comuns Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 


3.3.  Instal·lacions comuns  


Adequació a la normativa vigent 
   


4.   ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 5.  ALTRES ACTUACIONS  


Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici  ___________________________________________ 


Instal·lació de sistemes        ___________________________________________ 
Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables   ___________________________________________ 


  
8. Aprovar el cost previst de les obres de l’empresa o empreses ___________________________________________________________, 


segons el pressupost aportat, per un import  total de ____________________________________________euros (IVA exclòs). 
9. Demanar els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la 


convocatòria vigents. 


10. Designar el/la senyor/a ____________________________________________________________, que consta també a l’Imprès 2 
(sol·licitud dels ajuts), per representar la Propietat Vertical davant els serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la Comunitat, als efectes de notificacions i tràmits 


administratius relatius als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1, durant tot el tràmit de l’expedient.  
11. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts. 
12. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats. 


13. Designar com a compte únic (a nom del promotor: propietat vertical), per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent: 
 


NIF/CIF del titular del compte Nom entitat bancària PAÍS IBAN Codi entitat Oficina DC Núm. Compte 


        


 


Codi SWIFT / BIC 


           


 
 


 
 


Igualment DECLARO que: 


4. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       


 Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a________________________________________ per un import de_________________ €. 


 Els tributs que graven el cost d’execució de les obres, tenen caràcter recuperable?        SÍ         NO  
5. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
6. Que estic al corrent: 


 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 


 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.  


La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davent del servei competent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 


Metropolitana de Barcelona: 


        


 
 


 
Signat: 
El representant legal de la Propietat Vertical  


 
Vist i plau: 
Els propietaris (SÓN IMPRESCINDIBLES LES SIGNATURES DE TOTS ELS PROPIETARIS) 


Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________________________________ 
NIF: __________________________________ 
 


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 Metropol itana de Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de 
subvenció d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i 
oposició adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets 
LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a la persona interessada 


Diligència de conformitat de l’entitat bancària 


Les dades del compte que s’indiquen 
en aquest imprès coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 


 
 
 
 
 
 


(Segell i signatura) 
El director / La directora                                                    








 


 


IMPRÈS 2 
(Convocatòria 2016) 


SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES 


 
Tipus de promotor  


 Propietaris  Llogaters*  Altres ___________________________________________________ 
*En cas que el promotor sigui llogater, caldrà presentar l’autorització del propietari per executar les obres, junt amb aquest document de sol·licitud. 


 


Dades d’identificació del promotor de les obres  


Nom i cognoms / Raó Social / Comunitat de Propietaris 


 


CIF / NIE / NIF 


 


 


Dades del president de la Comunitat de Propietaris / del propietari de l’habitatge (en cas d’habitatge individual) 


Nom i cognoms  


 


NIF / NIE 


 


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi postal 


 


Municipi 


 


Telèfon fix    


Si voleu rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per 


mitjans electrònics, indiqueu el vostre correu electrònic i el telèfon mòbil (consulteu les 
condicions del servei adjuntes). 


Adreça electrònica per a notificacions (opcional) 


 


Telèfon mòbil per avisos per SMS 


 


 


Dades per a notificacions durant tot el tràmit de l’expedient (totes les dades han de ser d’una mateixa persona) 


Nom i cognoms  


 


NIF / NIE 


 


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi postal 


 


Municipi 


 


    


Si voleu rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per 


mitjans electrònics, indiqueu el vostre correu electrònic i el telèfon mòbil (consulteu les 
condicions del servei adjuntes). 


Adreça electrònica per a notificacions (opcional) 


 


Telèfon mòbil per avisos per SMS 


 


 


Dades de l’edifici o habitatge a rehabilitar  


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi Postal 


 


Municipi 


 


Any de construcció 


 


Nombre de plantes 


PB + ____________ 


Nombre total d’habitatges 


 


Nombre total de locals 


 


Superfície útil en m² de locals 


 


Referència cadastral  


 


                           Coordenades UTM 


 


 


 SOL·LICITO/EM ajut per a les obres de rehabilitació de l’edifici de referència, segons la documentació aportada i que ha obtingut el següent 


NÜMERO D’INFORME D’IDONEÏTAT: _________________________________________________________________________________ 


 AUTORITZO/EM el CONSORCI DE L’HABITATGE DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, a fi de verificar tot allò declarat en 


aquest formulari, comprovar l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció sol·licitada i les 
prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuï les gestions descrites a continuació: 
1. Verificació a la DGP les dades d’identitat del promotor i del seu representant; comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el 


compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; comprovació a les Entitats Col·laboradores de la documentació 
requerida per sol·licitar ajuts; verificació i consulta de les dades del Registre d’Entitats Jurídiques; dades del Registre de la Propietat; 
dades cadastrals, de  titularitat i descriptives d’un bé immoble, a la Direcció General del Cadastre; verificació i consulta de les dades d’un 


titular, al Padró; dades de Renda; dades de l’històric d’empadronament d’un titular, a l’IDESCAT; dades de presetacions socials públiques 
percebudes, a l’INSS. 


 MANIFESTO/EM coneixer que el pagament de la subvenció queda condicionada a la finalització de les obres i al compliment de tots els 
requisits establerts a les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació d’edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la convocatòria vigent. 


Signatura del sol·licitant: 


 


 


 


La persona interessada (President / Propietari) La persona autoritzada a efectes de notificacions i tràmit 
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 Metropolità de l’Habitatge, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a 
l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció 
General del CMH ( carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que 
acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a l’Administració 
 







 


 


IMPRÈS 2 
(Convocatòria 2016) 


SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES 


 
 
 
 


Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques 
 


El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic comporta el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans 
electrònics notificacions i/o comunicacions amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.  


Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions 


electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o 
SMS s’envien a títol merament informatiu.  


Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació del mateix amb algun dels dos 
mecanismes següents: 


a) mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic 
indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti 


aquest tipus d’identificació.  En la utilització d’aquest sistema és recomanable aplicar les  mesures de seguretat 
recomanades pel Consorci AOC. 
http://www.aoc.cat/content/download/23666/44021/file/Consideracions_us_mobil_i_correu.pdf 


b) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de 
certificació classificada pel Consorci AOC. 


http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats 


Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.  


Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop 


s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies 
naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la imposs ibilitat tècnica o 
material d'accedir-hi. 


 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


Exemplar per a l’Administració 
 
 



http://www.aoc.cat/content/download/23666/44021/file/Consideracions_us_mobil_i_correu.pdf

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats





 


 


IMPRÈS 2 
(Convocatòria 2016) 


SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES 


 
Tipus de promotor  


 Propietaris  Llogaters*  Altres ___________________________________________________ 
*En cas que el promotor sigui llogater, caldrà presentar l’autorització del propietari per executar les obres, junt amb aquest document de sol·licitud. 


 


Dades d’identificació del promotor de les obres  


Nom i cognoms / Raó Social / Comunitat de Propietaris 


 


CIF / NIE / NIF 


 


 


Dades del president de la Comunitat de Propietaris / del propietari de l’habitatge (en cas d’habitatge individual) 


Nom i cognoms  


 


NIF / NIE 


 


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi postal 


 


Municipi 


 


Telèfon fix    


Si voleu rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per 


mitjans electrònics, indiqueu el vostre correu electrònic i el telèfon mòbil (consulteu les 
condicions del servei adjuntes). 


Adreça electrònica per a notificacions (opcional) 


 


Telèfon mòbil per avisos per SMS 


 


 


Dades per a notificacions durant tot el tràmit de l’expedient (totes les dades han de ser d’una mateixa persona) 


Nom i cognoms  


 


NIF / NIE 


 


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi postal 


 


Municipi 


 


    


Si voleu rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per 


mitjans electrònics, indiqueu el vostre correu electrònic i el telèfon mòbil (consulteu les 
condicions del servei adjuntes). 


Adreça electrònica per a notificacions (opcional) 


 


Telèfon mòbil per avisos per SMS 


 


 


Dades de l’edifici o habitatge a rehabilitar  


Tipus de via 


 


Nom de la via 


 


Número 


 


Bloc 


 


Escala 


 


Pis 


 


Porta 


 


Codi Postal 


 


Municipi 


 


Any de construcció 


 


Nombre de plantes 


PB + ____________ 


Nombre total d’habitatges 


 


Nombre total de locals 


 


Superfície útil en m² de locals 


 


Referència cadastral  


 


                           Coordenades UTM 


 


 


 SOL·LICITO/EM ajut per a les obres de rehabilitació de l’edifici de referència, segons la documentació aportada i que ha obtingut el següent 


NÜMERO D’INFORME D’IDONEÏTAT: _________________________________________________________________________________ 


 AUTORITZO/EM el CONSORCI DE L’HABITATGE DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, a fi de verificar tot allò declarat en 


aquest formulari, comprovar l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció sol·licitada i les 
prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuï les gestions descrites a continuació: 
2. Verificació a la DGP les dades d’identitat del promotor i del seu representant; comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el 


compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; comprovació a les Entitats Col·laboradores de la documentació 
requerida per sol·licitar ajuts; verificació i consulta de les dades del Registre d’Entitats Jurídiques; dades del Registre de la Propietat; 
dades cadastrals, de  titularitat i descriptives d’un bé immoble, a la Direcció General del Cadastre; verificació i consulta de les dades d’un 


titular, al Padró; dades de Renda; dades de l’històric d’empadronament d’un titular, a l’IDESCAT; dades de presetacions socials públiques 
percebudes, a l’INSS. 


 MANIFESTO/EM coneixer que el pagament de la subvenció queda condicionada a la finalització de les obres i al compliment de tots els 
requisits establerts a les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació d’edificis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la convocatòria vigent. 


Signatura del sol·licitant: 


 


 


 


La persona interessada (President / Propietari) La persona autoritzada a efectes de notificacions i tràmit 
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 Metropolità de l’Habitatge, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a 
l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció 
General del CMH ( carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que 
acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a l’interessat 
 







 


 


IMPRÈS 2 
(Convocatòria 2016) 


SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES 


 
 
 
 


  
 


Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques 
 


El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic comporta el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans 
electrònics notificacions i/o comunicacions amb els efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.  


Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions 


electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o 
SMS s’envien a títol merament informatiu.  


Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació del mateix amb algun dels dos 
mecanismes següents: 


c) mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic 
indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti 


aquest tipus d’identificació.  En la utilització d’aquest sistema és recomanable aplicar les  mesures de seguretat 
recomanades pel Consorci AOC. 
http://www.aoc.cat/content/download/23666/44021/file/Consideracions_us_mobil_i_correu.pdf 


d) mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts emesos per una entitat de 
certificació classificada pel Consorci AOC. 


http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats 


Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.  


Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop 


s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies 
naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o 
material d'accedir-hi. 


 


 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


Exemplar per a l’interessat 
 



http://www.aoc.cat/content/download/23666/44021/file/Consideracions_us_mobil_i_correu.pdf

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats






  


AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA,  
 EN CAS QUE LA PERSONA PROMOTORA DE LES OBRES  


SIGUI LLOGATERA 


  


 


 


 


Dades de l’edifici o habitatge a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Pis 


____ 


Porta 


_____ 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


Dades d’identificació de la persona propietària 


Nom i cognoms  


________________________________________________________________________ 


NIF / NIE 


______________________________________ 


Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta) 


_____________________________________________  


Població i codi postal 


__________________________________ 


Telèfon 


___________________________ 


 
AUTORITZO el senyor / la senyora ____________________________________________________________________________________, 
amb NIF ____________________, per tramitar davant el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’expedient de subvenció 


relatiu a les obres de rehabilitació de l’edifici que consta en aquest document. Autoritzo aquesta persona per rebre l’import íntegre de la subvenció, 
a un número de compte de la seva titularitat. 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
Signatura de la persona propietària     Signatura de la persona autoritzada (llogater/a) 


 
 
 


 
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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i 
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


 


Exemplar per a l’Administració 
 







  


AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA,  
 EN CAS QUE LA PERSONA PROMOTORA DE LES OBRES  


SIGUI LLOGATERA 


  


 


 


 


Dades de l’edifici o habitatge a rehabilitar  


Tipus de via 


________________ 


Nom de la via 


_____________________________________________________ 


Número 


________ 


Bloc 


___ 


Escala 


_______ 


Pis 


____ 


Porta 


_____ 


Codi Postal 


________________ 


Municipi 


_____________________________________________________ 


 


Dades d’identificació de la persona propietària 


Nom i cognoms  


________________________________________________________________________ 


NIF / NIE 


______________________________________ 


Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta) 


_____________________________________________  


Població i codi postal 


__________________________________ 


Telèfon 


___________________________ 


 
AUTORITZO el senyor / la senyora ____________________________________________________________________________________ 
amb NIF ____________________, per tramitar davant el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’expedient de subvenció 


relatiu a les obres de rehabilitació de l’edifici que consta en aquest document. Autoritzo aquesta persona per rebre l’import íntegre de la subvenció, 
a un número de compte de la seva titularitat. 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
Signatura de la persona propietària     Signatura de la persona autoritzada (llogater/a) 


 
 
 


 
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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i 
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


 


Exemplar per a la persona interessada 








  


IMPRÈS 1 
Convocatòria 2016 


CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ 
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS  


I DECLARACIÓ RESPONSABLE 


  


 


Jo, __________________________________________________, amb NIF/NIE ______________________, que actuo en qualitat de secretari 
– administrador de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat a la via_______________________________________________________, 
núm. _________, bloc_______, escala_________, codi postal______________ del municipi de _____________________________________ 


________________________________________________________, amb NIF (de la Comunitat) ___________________________________. 
 


CERTIFICO: 


 Que el/la president/a de la Comunitat de Propietaris és el senyor/a_______________________________________________________, amb 
NIF/NIE ______________________, domicili a___________________________________________________________________________, 
núm. _________, pis _____________ del municipi de _____________________________________________________________________, 


telèfon ________________________  i adreça electrònica de  contacte (opcional) ______________________________________________. 
 Que en la reunió de la Comunitat de Propietaris celebrada a ________________________________________________________________, 


núm. _________, del municipi de _____________________________________, el dia _______________ a les ______ hores, es va acordar: 


 
1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en (marcar amb una X les actuacions), segons la documentació aportada. 


   1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ   3.  ACTUACIONS DE MILLORA DE  L’ACCESIBILITAT  


       1.1. Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions  Instal·lació d’ascensor  


Fonaments   Supressió de barreres arquitectòniques 
Estructura vertical  Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat  


Estructura horitzontal    
1.2.  Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres   4.  ACTUACIONS D’HABITABILITAT: INTERIOR D’HABITATGE 


Façanes   Obtenció d’habitabilitat 


Cobertes  Adequació de les instal·lacions existents de l’habitatge 
Mitgeres  Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’habitatge 
Altres elements comuns Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat 


1.3.  Instal·lacions comuns  


Adequació a la normativa vigent 
   


2.   ACTUACIONS DEMILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT 5.  ALTRES ACTUACIONS  


Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici  ___________________________________________ 


Instal·lació de sistemes        ___________________________________________ 
Instal·lació d’equips de generació amb energies renovables   ___________________________________________ 


  
2. Aprovar el cost previst de les obres de l’empresa o empreses ___________________________________________________________, 


segons el pressupost aportat, per un import  total de ____________________________________________euros (IVA exclòs). 
3. Demanar els ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons la normativa i la 


convocatòria vigents. 


4. Designar el/la senyor/a ____________________________________________________________, que consta també a l’Imprès 2 (sol·licitud 
dels ajuts), per representar la Comunitat de Propietaris davant els serveis competents del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la Comunitat, als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius 


als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1, durant tot el tràmit de l’expedient. 
5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòries vigents, per obtenir els ajuts. 
6. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats. 


7. Designar com a compte únic, a nom de la comunitat de propietaris, per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades, el següent: 
 
CIF del titular del compte 


(Comunitat de Propietaris) Nom entitat bancària PAÍS IBAN Codi entitat Oficina DC Núm. Compte 


        


 


Codi SWIFT / BIC 


           
 


 
Igualment DECLARO que: 


1. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       


 Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a________________________________________ per un import de_________________ €. 


2. Que no em trobo incurs en cap de les prohibicions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
3. Que estic al corrent: 


 De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 


reglamentàriament. 
 Del pagament de les obligacions per reinterament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determinin. 


La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davent del servei competent del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 


Metropolitana de Barcelona (són imprescindibles ambdues signatures): 


       Vist i plau 


El Secretari / La Secretària     El president / La presidenta 


 
 
 


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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
adreçant un escrit a la Direcció General del Consorci (carrer número 62, 16-18, Edifici B, 3ª planta, 08040 – Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i 
adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat. 


Exemplar per a l’Administració 


Diligència de conformitat de l’entitat bancària 


Les dades del compte que s’indiquen 
en aquest imprès coincideixen amb les 
existents en aquesta oficina. 


 
 
 
 
 
 


(Segell i signatura) 
El director / La directora                                                    
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 Que el/la president/a de la Comunitat de Propietaris és el senyor/a_______________________________________________________, amb 
NIF/NIE ______________________, domicili a___________________________________________________________________________, 
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Igualment DECLARO que: 


4. En relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud (cal marcar les caselles que correspongui):       
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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 Barcelon, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció 
d’obres acollides a l’expedient d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu execir els drets d’accés, rectificació, cancal·lació i oposició 
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El director / La directora                                                    







