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Codi que facilita el Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya i que és 
indispensable per la tramitació de la sol·licitud 

. 

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial 
Programa 3. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR I PRTR)  

Codis dels tràmits previs a la tramitació de la sol·licitud 
Codi d'Idoneïtat administrativa *            

Codi d'Idoneïtat tècnica *  

Dades de l’edifici objecte de rehabilitació 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala      

Codi postal Població  Referència cadastral *  Any construcció 

Expedient sol·licitud llicència d’obres Expedient Certificat Aptitud ITE 

Nº d'habitatges Nº de locals Superfície habitatges (m2) Sup. locals (m2)  Sup. altres usos (m2) 

Tipus immoble:        Unifamiliar Règim jurídic de la propietat:       Propietat horitzontal 
       Plurifamiliar  Propietat vertical 

Dades de la persona sol·licitant 

Nom o Raó Social Cognoms NIF / NIE   

En qualitat de (agent rehabilitador, tècnic, administrador de finques, president de la comunitat, etc.)       

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

Codi postal Població Col·legi professional i Núm. Col·legiat (si s’escau) 

Telèfon * Correu electrònic * 

Dades del destinatari últim 

Nom o Raó Social (inidicar si és comunitat de propietaris, comunitat de béns, etc.) CIF / NIF / NIE       

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala      

Codi  que facilita el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) o el d’Arquitectes 
Tècnics (CATEB) i que és indispensable per la tramitació de la sol·licitud 

SP3_281122

Dades del tècnic/a 

 Nom i Cognoms o Raó S ocial  CIF / NIF / N IE 

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

Codi postal Població Col·legi professional i Núm. Col·legiat 

Telèfon * Correu electrònic * 
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Sol·licito addicionalment l’increment previst a la convocatòria per retirada d’amiant. 
Sol·licito addicionalment l’increment previst a la convocatòria per a zones acústicament tensionades. 

Cediu els drets de cobrament de la subvenció? * 
Sí 
No 

NOTA INFORMATIVA: En cas de sol·licitar la cessió de dret de cobrament de subvencions caldrà aportar l’imprès 
corresponent i l’acord de l’acta segons model normalitzat que correspongui segons  destinatari últim, que haurà d’estar 
signada electrònicament per qui correspongui o compulsada pel notari. 

* El camp és obligatori

Localitat i data________________,  ____________________________________________________________ 

Signatura de la persona que presenta la sol·licitud 

Estat de les obres * 

  Obres no iniciades   Obres iniciades Obres finalitzades 

Sol·licito * 

Ajuts a la rehabilitació del Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (MRR I PRTR). 

Dades de l’administrador de finques 

 Nom o Raó Social  CIF / NIF / N IE 

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

Codi postal Població Col·legi professional i Núm. Col·legiat 

Telèfon * Correu electrònic * 
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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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