
Núm. Expedient:

 RE-718v3

Núm. Expedient:

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala

Codi postal Població Demarcació

Dades de la reunió
Lloc: Data: Hora:

Caràcter de la reunió
 Ordinari     Extraordinari

Nombre d’assistents a la reunió:
 Personalment      En representació

Quota total de presència
 %

Acords:
1. Aprovar les actuacions de rehabilitació per les quals es sol·liciten els ajuts

3. Demanar la sol·licitud d'ajuts als Serveis competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya / Oficina Local 
d'Habitatge segons la normativa i la convocatòria vigent.

5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòria vigent, per obtenir els ajuts.

6. Facilitar l'accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.

2. Aprovar el cost previst de les obres de l'empresa/s 
segons la oferta aportada, per un import total de  euros.

representar la junta de propietaris davant als Serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya / Oficina 
Local d’Habitatge i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la comunitat, als efectes de notificacions i 
tràmits administratius relatius als ajuts a la rehabilitació.

4. Designar el senyor/la senyora 

cedir el dret de la subvenció concedida a favor de la comunitat, per l’import total o parcial a favor del constructor/a 
7. Designar el president de la junta Sr/a 

Certifico
- Que tots els acord esmentats s'han pres en la reunió de propietaris a efectes de la sol·licitud d'ajuts abans 

esmentada davant el Servei competent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya / Oficina Local d'Habitatge.

Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris

Dades de l’edifici a rehabilitar



Núm. Expedient:

 RE-718v3

Núm. Expedient:

Manifesto:
- Que com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici està destinada a habitatge. No 

computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent a habitatge.
- Que com a mínim, el 50 % dels habitatges de l'edifici són el domicili habitual i permanent dels seus propietaris 

o arrendataris.
Que s’han iniciat les obres:  Sí   en data    /  No

Localitat i data , 
El president / La presidenta 

Signatura
Nom i cognoms: 

El secretari / la secretària

Signatura
Nom i cognoms: 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament:  Agència de l'Habitatge de Catalunya  C/Diputació, 92, 08015 Barcelona

http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat

Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge

Legitimació: Exercici de poders públics

Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció 
d'encarregades del tractament.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, 
d'acord amb la informació addicional.

Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència (enllaç a l'espai Informació 
addicional sobre el tractament de dades personals).

http://agenciahabitatge.gencat.cat/
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYgtXaDcRYYpSxz5_IqJ2BOkqMNTy2JBJpS3jWpGQ6TVqiVSNiY7OYaoYW5SkXNabIjqYoIlif-eYPQbGZoeBSsPVVSRm94WcLLr4i_NEz_pR72u9ljnUOPti3ANV_-0Q2PqwuVx1aUqEnzrcD0t8EVL8Q4-5-J1jaliVBl-9s2-UXH6ZCQO8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYgtXaDcRYYpSxz5_IqJ2BOkqMNTy2JBJpS3jWpGQ6TVqiVSNiY7OYaoYW5SkXNabIjqYoIlif-eYPQbGZoeBSsPVVSRm94WcLLr4i_NEz_pR72u9ljnUOPti3ANV_-0Q2PqwuVx1aUqEnzrcD0t8EVL8Q4-5-J1jaliVBl-9s2-UXH6ZCQO8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Acords:
1. Aprovar les actuacions de rehabilitació per les quals es sol·liciten els ajuts
3. Demanar la sol·licitud d'ajuts als Serveis competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya / Oficina Local d'Habitatge segons la normativa i la convocatòria vigent.
5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i convocatòria vigent, per obtenir els ajuts.
6. Facilitar l'accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.
2. Aprovar el cost previst de les obres de l'empresa/s 
segons la oferta aportada, per un import total de 
 euros.
representar la junta de propietaris davant als Serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya / Oficina Local d’Habitatge i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la comunitat, als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius als ajuts a la rehabilitació.
4. Designar el senyor/la senyora 
cedir el dret de la subvenció concedida a favor de la comunitat, per l’import total o parcial a favor del constructor/a 
7. Designar el president de la junta Sr/a 
Certifico
- Que tots els acord esmentats s'han pres en la reunió de propietaris a efectes de la sol·licitud d'ajuts abans esmentada davant el Servei competent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya / Oficina Local d'Habitatge.
Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris
Dades de l’edifici a rehabilitar
Manifesto:
- Que com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici està destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent a habitatge.
- Que com a mínim, el 50 % dels habitatges de l'edifici són el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
Que s’han iniciat les obres: 
 Sí   en data 
   /  
No
Localitat i data 
, 
El president / La presidenta 
Signatura
Nom i cognoms: 
El secretari / la secretària
Signatura
Nom i cognoms: 
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament:  Agència de l'Habitatge de Catalunya  C/Diputació, 92, 08015 Barcelona
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, d'acord amb la informació addicional.
Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència (enllaç a l'espai Informació addicional sobre el tractament de dades personals).
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