
 

Núm.Expedient: 

 RE-726v2 

Dades d’identificació del promotor de les obres

Nom i cognoms / Raó social: DNI/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades de l’edifici a rehabilitar
Adreça: 

Població: Demarcació: 

Nom Empresa: NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: Tel: 
Tipus d’actuació: Núm pressupost: Data: 
Import sense IVA: Import IVA: Total: 
Import altres despeses: Import IVA: Total: 
Cost total: 

Nom dels tècnics:  
Adreça i població Tel:
Honoraris tècnics (sense IVA):  

Cost total de les obres de rehabilitació sol•licitades (en número):  € 
i s'ajusta amb el pressupost d’execució material de l’empresa i amb el sol•licitat en la llicència municipal d’obres .

Localitat i data , 

Signatura del promotor
Nom i cognoms  
Càrrec 

Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar segons els pressupostos 
per a cada tipus d’actuació
Els pressupostos han d’estar acceptats i signats per el promotor de l’obra

Nom Empresa: NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: Tel: 
Tipus d’actuació: Núm pressupost: Data: 
Import sense IVA: Import IVA: Total: 
Import altres despeses: Import IVA: Total: 
Cost total: 

Nom Empresa: NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: Tel: 
Tipus d’actuació: Núm pressupost: Data: 
Import sense IVA: Import IVA: Total: 
Import altres despeses: Import IVA: Total: 
Cost total: 

Nom Empresa: NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: Tel: 
Tipus d’actuació: Núm pressupost: Data: 
Import sense IVA: Import IVA: Total: 
Import altres despeses: Import IVA: Total: 
Cost total: 

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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Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social: 
DNI/CIF/NIE: 
Telèfon de contacte: 
Telèfon alternatiu: 
Dades de l’edifici a rehabilitar
Adreça: 
Població: 
Demarcació: 
Nom Empresa: 
NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: 
Tel: 
Tipus d’actuació: 
Núm pressupost: 
Data: 
Import sense IVA: 
Import IVA: 
Total: 
Import altres despeses: 
Import IVA: 
Total: 
Cost total: 
Nom dels tècnics: 
Adreça i població 
Tel:
Honoraris tècnics (sense IVA): 
Cost total de les obres de rehabilitació sol•licitades (en número): 
 € 
i s'ajusta amb el pressupost d’execució material de l’empresa i amb el sol•licitat en la llicència municipal d’obres .
Localitat i data 
, 
Signatura del promotor
Nom i cognoms 
Càrrec 
Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar segons els pressupostos per a cada tipus d’actuació
Els pressupostos han d’estar acceptats i signats per el promotor de l’obra
Nom Empresa: 
NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: 
Tel: 
Tipus d’actuació: 
Núm pressupost: 
Data: 
Import sense IVA: 
Import IVA: 
Total: 
Import altres despeses: 
Import IVA: 
Total: 
Cost total: 
Nom Empresa: 
NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: 
Tel: 
Tipus d’actuació: 
Núm pressupost: 
Data: 
Import sense IVA: 
Import IVA: 
Total: 
Import altres despeses: 
Import IVA: 
Total: 
Cost total: 
Nom Empresa: 
NIF / CIF: 
Adreça i població empresa: 
Tel: 
Tipus d’actuació: 
Núm pressupost: 
Data: 
Import sense IVA: 
Import IVA: 
Total: 
Import altres despeses: 
Import IVA: 
Total: 
Cost total: 
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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