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Sol·licitud d’ajut addicional individual per vulnerabilitat econòmica 
Programa 1 o 3. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR I PRTR) 

Número d’expedient de la subvenció sol·licitada al Programa 1 o 3 * 

Dades de la persona sol·licitant 
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 * 

Dades de la persona de contacte o apoderada 
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 * 

Actua com a (familiar, apoderada, altres) 

* El camp és obligatori

Exposo 

Que soc propietari/a de l’habitatge pis______ porta______ ubicat al carrer ___________________________________ 
número, bloc i escala ______________ de Barcelona 

Les dades dels altres membres de la unitat de convivència de la persona  sol·licitant, els ingressos dels quals són 
computables per al reconeixement, seguiment i control de l'ajut individual de cohesió social són les següents:  

Nom i cognoms Any de naixement NIF/NIE 
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Sol·licito 

1. L’ajut individual per vulnerabilitat econòmica en relació a les obres de rehabilitació aprovades per la Comunitat de
Propietaris/es de l’habitatge de referència, en els termes i requisits establerts a la convocatòria de referència.

2. Aquest ajut correspon a la quantitat de _________________________________________ €

Aporto la següent documentació (cal marcar les caselles corresponents) 

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de totes les persones co-propietàries. 

Acreditació de la propietat de l’habitatge: nota simple del Registre de la Propietat 

Acreditació dels ingressos de la unitat  de convivència. Aquests ingressos es poden acreditar mitjançant el certificat 
d’imputacions tramitat per l’Agència Tributària. 

     Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (imprès normalitzat). 

Declaració responsable 

     Que, d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions: 
No em trobo en cap de les circumstàncies següents: 
- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, estar declarat en
concurs, estar subjecte a intervenció judicial o inhabilitat conforme a la Llei concursal sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació
- Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb
l’Administració.
- Estar sotmès en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels alts càrrecs de
l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, en els terminis que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.
- Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
- Haver estat sancionat mitjançant sentència ferma o resolució administrativa ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics segons la Llei de subvencions i/o la Llei General Tributària.

     Estar al corrent: 
- De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que 
es determini reglamentàriament. 
- Del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es 
determini.

Autoritzo 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, per tramitar la sol·licitud de Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús 
residencial, pot consultar les dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari i en el seu cas, les següents 
dades, tant del sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat de convivència: 
• En cas de persones físiques les dades d'identificació, de residència, el grau de discapacitat i dades de dependència.

En el cas de persones jurídiques les dades d'identificació, de representació, i dades de l'immoble al qual fa referència
la sol·licitud.

• El patrimoni, els ingressos que constin a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària de
Catalunya (ATC), i les prestacions socials públiques que es percebin de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei Públic d'Ocupació
Estatal (SEPE).

• Els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, de deutes amb l'ATC i de les obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i les dades de la vida laboral de la TGSS.

• Els certificats d'ocupació i atur del SOC.

Aquesta autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit al Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona. 
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Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la 
documentació establerta en les bases i la convocatòria. 

         M’oposo a la consulta de les dades esmentades. 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona a fi de que realitzi les gestions necessàries amb el Col·legi de Registradors de la 
Propietat per tal de fer efectiva la càrrega sobre l’habitatge de referència, de l’import de l‘ajut complementari individual 
per a les obres rehabilitació realitzades en aquest mateix immoble. 

* El camp és obligatori

Localitat i data________________,  ____________________________________________________________ 

Signatura de la persona que presenta la sol·licitud 
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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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