
SEGELL REGISTRE DIGITAL 

CERTIFICAT DE LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS APORTACIÓ INDIVIDUAL 

(PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL) 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades 

personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i 

activitats informatives”) amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 

0162), legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.  

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar 

informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a bcn.cat/ajuntament/protecciodades   

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en 

informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament 

relacionades amb la finalitat indicada. 

 

Núm. d’expedient: ___________________ 

En/na   , amb NIF/NIE  , actuant en 

qualitat de secretari/administrador de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat a la via 

 _____________________________________________, núm.  __, codi postal  ___ de Barcelona, amb NIF _____________. 

CERTIFICO: 

Que en la reunió de la Comunitat de Propietaris celebrada a , a la via 

, núm. , el dia  a les  hores, es va 

acordar: 

1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en _____________________________________________________________________

2. El senyor/la senyora (nom i cognoms)  propietari/propietària de l’habitatge 

(pis, porta)  haurà de fer una aportació de    euros per al pagament d’aquestes 

obres en l’esmentada finca.

3. Que la persona interessada ha abonat la següent quantitat: ___________________ euros a la Comunitat de Propietaris. 

4. Respecte a la subvenció que concedeixi el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per les obres esmentades, al propietari de l’habitatge  (pis,

porta)   se li aplicarà un coeficient de   %, i la quantia resultant serà la quantia de subvenció imputable a aquest propietari

sobre la quantia total que es concedeixi a la Comunitat de Propietaris.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del president de la Comunitat de Propietaris, a fi de tramitar la sol·licitud d’ajuts abans 
esmentada davant el Consorci de l'Habitatge de Barcelona (són imprescindibles ambdues signatures). 

vist i plau 
El secretari / La secretària El president / La presidenta 
Signatura Signatura 

Nom i cognoms:____________________________ Nom i cognoms: ________________________________ 

Localitat i data: _____________________________________________________________ 
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