
Comunicació prèvia de la voluntat de realitzar una rehabilitació d’habitatge 
susceptible de ser subvencionable

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça (*)   Data naixement

    /  / 

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)       Sexe

           

Telèfon (*) Correu electrònic (*) Tipus de Notifcació (triar una) (*)

        

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

    

Exposo
Que estic interessat/da a les ajudes per a la rehabilitació d'habitatges

Demano
Acollir-me a les esmentades ajudes. 

Informació relativa al projecte d’inversió
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Home Dona

Personal Telemàtica



Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant: 

Document acreditatiu representació (si s'escau) 

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*)

 /  /  

Signatura de la persona sol·licitant (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
(2) Pressupost detallat:  On hi fgurin totes les despeses, la quantia de l'ajut que se solllicita i el detall de les fonts de fnançament. En
cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l'actuació no sigui preceptiu l'obtenció d'una llicència caldrà 
aportar memòria tècnica i pressupost detallat (amidament * preu unitari), amb la descripció de les obres a realitzar i documentació 
tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual es sollliciten els ajuts. Identifcació del benefciari, 
Adreça, domicili fscal i el d’on es pretén realitzar la inversió.
(3) Informe d’avaluació de l’edifci: Tan sols aplica als immobles amb una antiguitat superior o igual a 45 anys.
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Document identifcatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)

Memòria descriptiva gràfca

Acreditació de propietat o d'ús de la fnca o local on es desenvolupa la inversió

Informe d'avaluació de l'edifci (3)

Document identifcatiu de l'interessat/ada (DNI, NIE, passaport o permís de residència) a títol identifcatiu

Pressupost detallat (2)

Sol·licitud de llicència d'obres o Comunicació prèvia
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