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DADES DE L’HABITATGE 

Adreça:  

 

Ref. Cadastral:

 

Municipi:  Codi Postal: 

 

DADES DESTINATARI ÚLTIM (PROMOTOR)  

Nom i cognoms o Raó social: NIF/CIF/NIE: 
 

Nom i cognoms del representant: NIF/NIE: 
 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 
 

Adreça electrònica:  
 

DADES DEL TÈCNIC  
Noms i cognoms: NIF/NIE: 

 
Col.legi professional: Número de col.legiat: 

 
Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

 
Adreça electrònica:  

DADES DE L’EMPRESA CONTRACTISTA DE L’OBRA 
Nom de l’empresa: CIF: 

 
Persona representant: NIF/NIE: 

 
Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

 
Adreça electrònica:  

  

                                      

 

DOCUMENT COMUNICAT D’INICI D’OBRES DE REHABILITACIÓ 

Aquest comunicat s’ha de presentar en el termini màxim de  30 dies des la data d’inici de les obres 

 

MANIFESTO: 

 

1. Que les obres s’han iniciat a data  d’acord amb la 
documentació aportada, en plena conformitat per les persones sotasignants. 
 

2. Que està previst executar les obres en un termini de mesos o  

 
 

 

 

PROGRAMA C: El termini màxim per finalitzar les obres objecte de subvenció serà de 12 mesos, des 
de la data de concessió de l’ajut, la data límit per finalitzar les obres serà el dia 30 de juny de 2026, 
sempre dins del termini indicat a la llicència/comunicat d’obres.
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Esc: Planta: Porta:

dies.



 

 
 

 
Localitat i data:   
 
 
Signatures: 
 

Destinatari últim

 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 

 
Càrrec: 

 
 

Empresa contractista

 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 

 
Càrrec a l’empresa: 

 

Tècnic/a professional competent

 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 

 
Titulació: 
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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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