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ANNEX I 
Imprès 1 
Programa C 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD 

Dades del destinatari últim 

Nom i cognoms / Raó social   NIF / NIE / CIF 

NIF/NIE/CIF

Tipus de via Nom de la via Número Bloc   Escala 

Codi postal Municipi Telèfon 

Adreça electrònica  Telèfon mòbil  

Dades de l’habitatge a rehabilitar 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala  Planta    Porta 

Codi Postal  Municipi Referència cadastral                Any de construcció 

Documentació INICIAL que s’adjunta a la sol·licitud presentada Imprès 1 (marcar amb una X) 

Annex II (Declaració responsable del compliment del principi de “no perjudici significatiu als sis objectius mediambientals” (DNHS) 
en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852). (Obligatori) 

Annex III (Acord entre el destinatari últim de la subvenció i l’agent o gestor de rehabilitació). (Si escau) 

Annex IV (Declaració Responsable d’ajuts sol·licitats/atorgats en concepte d’ajuts minimis - Reglament UE num.1407/2013). (Si 
escau) 

Imprès 2 (Declaració responsable signada pel destinatari últim o el representant degudament acreditat). (Obligatori)

Imprès 3 (Dades de transferència bancària). (Obligatori) 

Annex Imprès 3 (Sol·licitud de cessió de drets de cobrament de subvenció -endós- a l’agent o gestor de la rehabilitació). (Si 
escau) 

Nota simple registral obtinguda en una data no anterior a tres mesos respecte a la data de la sol·licitud d’ajuts, de   propietat 
immoble o de constitució de l’usdefruit segons el cas, o contracte de lloguer, amb l’acord, en aquest cas, que els atorgui la 
facultat expressa per dur a terme les obres de rehabilitació. (Obligatori) 
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 (Domicili fiscal del destinatari últim). (Obligatori)Annex V

Annex VI  (Declaració responsable d'absència de conflictes d'interessos). (Obligatori)
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Projecte o memòria tècnica justificativa de les actuacions a realitzar, redactat per tècnic competent i acceptat pel 
promotor d’acord amb l’article 17 (Annex I Programa C) de la convocatòria i l’article 45 de les bases reguladores. 
(Obligatori) 

Memòria explicativa de les actuacions previstes o executades. (Obligatori) 

En cas de modificació de l’envolupant tèrmica compliment de les taules 3.1.1 a i 3.1.3 a del CTE DB HE-1. (Si 
escau). Presentar taula Valors Límit de transmitància tèrmica per elements segons model normalitzat.  

Certificat d’Eficiència Energètica Inicial (CEE)  registrat a I ‘Institut Català de l’Energia (ICAEN). (Obligatori) 

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)  partint de les dades previstes en projecte. (Obligatori) 

Pressupost desglossat de les actuacions a realitzar, indicant la quantia de l’ajut sol·licitat. (Obligatori) 

Plànols o documentació gràfica. (Obligatori) 

Reportatge fotogràfic a color de les zones on es preveu l’actuació. (Obligatori) 

 

Pressupost de l’oferta de l’empresa (o empreses) acceptat per part del promotor i de l'empresa .

El pressupost es presentarà desglossat  per partides, amb preus unitaris i preus totals amb l’IVA desglossat. (Obligatori)

Quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros (IVA exclòs) caldrà incorporar tres 
ofertes de diferents proveïdors, excepte si en el mercat no hi ha un nombre suficient d’entitats o bé si la despesa s’hagués 
efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció. En cas que el beneficiari no triï l’oferta més avantatjosa, presentarà 
una memòria explicativa que ho justifiqui. (Si escau) 

Pressupostos d’altres despeses subvencionables, d’acord amb l’article 17 (Annex I Programa C) de la convocatòria i 
l’article 43.3 de les bases reguladores. 

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.  
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