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Declaració responsable de compliment dels requisits del programa 4 per a la 
rehabilitació d’interior d’habitatges 
Programa 4. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR I PRTR)  

Codi del tràmit previ a la tramitació de la sol·licitud 
Codi d'Idoneïtat *  

Dades de l’habitatge objecte de rehabilitació 

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

Codi postal Població  Referència cadastral 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom o Raó Social Cognoms NIF / NIE   

En qualitat de (propietàri/a, llogater/a, tècnic/a, agent o gestor rehabilitador, familiar, apoderada, altres)       

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

Codi postal Població Telèfon * Correu electrònic * 

Dades del destinatari últim  
Nom o Raó Social Cognoms NIF / NIE   

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

Codi postal Població Telèfon * Correu electrònic * 

* El camp és obligatori 

Declaracions responsables 

 Declaro responsablement que l'habitatge constitueix el domicili habitual i permanent del propietari/a, 
usufructuari/a o llogater/a en el moment de la sol·licitud * 

Declaro responsablement que no recuperaré o compensaré el total o el parcial de l'IVA subvencionat.* 

Declaro responsablement la cessió i el tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, que preveu 
l’article 8.1.d) de la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR. 

Declaro responsablement el compliment dels principis transversals establerts en el PRTR, que preveu l’article 
8.1.e) de la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR. * 

El destinatari últim realitza activitat comercial o mercantil? * 
Sí 
No 

DRP4_281122

Codi que facilita l’ORM (un cop introduïda i validada tota la documentació) i que és 
indispensable per la tramitació de la sol·licitud. Per accedir a l’aplicatiu cal posar-
se en contacte amb l’Oficina de Rehabilitació Municipal (ng.rehabilitacio@bcn.cat) 
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Es compleix el requisit de reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys el 
7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30% establert al RD 853/2021 amb 
les actuacions proposades. 

No es causa cap perjudici significatiu al medi ambient (DNSH) segons el que s'estableix a l’article 1.5 del Reial 
Decret 853/2021 *  

Les diferències entre el Certificat d’Eficiència Energètica de l'edifici existent i projecte corresponen exclusivament 
a les actuacions descrites en projecte o memòria tècnica i objecte de subvenció. * 

La descripció de l’edifici i les actuacions de rehabilitació recollides en el Certificat d’Eficiència Energètica inicial i de 
projecte son coherents amb l’edifici objecte de rehabilitació, l’IITE, el projecte o memòria tècnica, els pressupostos 
aportats, i l'autorització administrativa o la llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud. * 

Programes Fons Europeus (RD 853/2021) 

S’han demanat ajuts per l’edifici on es troba l’habitatge per als programes 1, 3 i/o 5 de la convocatòria amb fons Next 
Generation EU? * 

Sí. Quin programa? _________ Indicar núm. d’expedient ________________ 
No 

Programes d'altres administracions 

S’han demanat altres ajuts a altres administracions per les mateixes actuacions? * 
Sí. Quins ajuts? ____________________________________________ Indicar pressupost_____________ € 
No 

Programa préstec 

Heu demanat ajuts de modalitat préstec? * 
Sí 
No 

* El camp és obligatori

Localitat i data________________,  ____________________________________________________________ 

Signatura de la persona que presenta la sol·licitud

En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors 
límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
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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
Delegat de protecció de dades: dpo_chb@imhab.cat
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/

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 les matèria previstes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el 
reglament de la Llei 8/2003.

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 o organitzacions internacionals. 

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

 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 (dpo_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. 

Manifesto la meva oposició a la consulta o l’obtenció de dades personals o documents relatius a la meva 
persona provinents del mateix Consorci de l’Habitatge de Barcelona o altres administracions públiques. 
Entenc que, en cas d’oposició, hauré d’aportar al procediment administratiu les dades i els 
documents exigits pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’acord amb el que disposa la normativa 
aplicable. 

IMPORTANT: La consecució de les finalitats de tractament indicades anteriorment implicarà el 
tractament de dades personals (incloent la comunicació d’aquestes als destinataris indicats 
anteriorment) 

 Legitimació: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de 
poders públics conferits al Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

 Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació a les
finalitats indicades. Una vegada deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades per al 
compliment de obligacions legals així com per finalitats històriques i estadístiques i quedaran exclusivament 
a disposició de les administracions públiques, els jutjats i els tribunals i autoritats de control dels diferents 
Estats membres, mentre no hagin prescrit les responsabilitats indicades anteriorment. Les dades seran 
eliminades un cop transcorreguts aquests terminis, tret aquelles dades que es tractin amb finalitats 
estadístiques.
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