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Comunicat d'Inici d'obra de rehabilitació 
Programa 3 o 4. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR i PRTR) 
Aquest comunicat s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’inici de les obres 

Dades d’identificació del destinatari últim de les obres 
Nom i cognoms o Raó social: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades de l’edifici 

Adreça: 

Població: 

Referència cadastral: 

Dades del contractista/es de l’obra 
Nom de l’empresa: NIF/CIF/NIE: 

Nom i cognoms del representant: NIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades del/s tècnic/s de l’obra 
Nom i cognoms: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades de la persona que facilitarà la inspecció: 

Nom i cognoms: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Manifesto: 

1. Que les obres han estat començades en data en plena conformitat pels sotasignats. 

2. Que està previst executar les obres en un termini de , que no pot excedir els 18 
mesos o 24 mesos en el cas per a edificis/actuacions de 40 habitatges o més, comptats des de la data de 
notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció 

Localitat i data ,  

El destinatari últim El contractista El/s tècnic/s 

Nom i cognoms: Nom i cognoms: Nom i cognoms: 

Càrrec: Càrrec en l’empresa: 
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Informació sobre protecció de dades  
Activitat del tractament: Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació 
Responsable del tractament 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
Carrer Doctor Aiguader, 24 08003 – Barcelona 
Tel. 93 291 85 00 

chb@imhab.cat 
ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

Codi del tractament: el tractament està identificat com 0369 - Ajuts a la Rehabilitació, en el Registre 
d’Activitats de Tractaments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d’ajuts per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis 
d'habitatges. 

 Base jurídica: El tractament està legitimat d'acord amb les competències del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona en la matèria previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre. 

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos 
al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra 
sol·licitud (indicant clarament el dret que es vol exercir: rectificació, supressió o oposició) a l'adreça 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o mitjançant petició genèrica.  

 Destinataris: Les vostres dades poden ser cedides a les administracions consorciades i administracions de 
dret públic amb competències en la matèria, així com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o altres 
operadors jurídics necessaris per al correcte compliment, desenvolupament i control de la relació 
jurídica, sense que hi hagi previsió de transferències a tercers països. 

 Tipologia de les dades: identificatives, característiques personals, circumstàncies socials, ocupació laboral, 
informació comercial, econòmic/financeres i assegurances. 

Termini de conservació de les dades: Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions 
legals derivades de la gestió de l’activitat. 

Seguretat: Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial 
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de 
l’Administració Electrònica per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als 
diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona. 

Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (chb@imhab.cat). Aquesta reclamació 
s'ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció. 
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.  
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