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SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICI S D’ÚS RESIDENCIAL                         
 
 
Dades d’identificació del promotor de les obres 
 
     Comunitat de propietaris               Propietari/s de l’immoble            Altres 
 
 
Nom i cognoms / Raó Social / Comunitat de Propietaris DNI/NIF/NIE  

 

 
Adreça electrònica de contacte  Telèfon de contacte  
 

 
Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta) Població i codi postal  
 
 

 
 
Dades de la persona presentant o representant    
(Administrador/President comunitat/Altres) 

 
Nom i cognoms / Raó Social DNI/NIF/NIE 
  

 
Adreça electrònica de contacte  Telèfon de contacte 
 

 
Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta) Població i codi postal  
 
 

 
 
Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expe dient  
 

Nom i cognoms DNI/NIF/NIE 
  

 
Adreça electrònica de contacte  Telèfon de contacte 
 

 
Adreça (carrer, plaça, número, pis i porta) Població i codi postal  

 
 

 



 
 

      SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat 
d’ aquesta sol·licitud .  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza 
una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
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Dades de l’edifici a rehabilitar  
 
Tipus de via             Nom de la via                                                                     Número          
 

 
Any construcció                         Nombre de plantes                        
 

 
A) Nombre total habitatges Nombre habitatges ocupats  Nombre habitatges desocupats m2 habitatges 
 

 
B) Nombre total de locals m2 locals Nombre total d’entitats (A+B) 
 

 
Obres que es preveuen executar 
 

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS AMB PATOLOGIES ESTRUCTURALS  
REHABILITACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS  
REHABILITACIÓ DE FAÇANES POSTERIORS, MITGERES I PATIS INTERIORS  
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS COMUNITÀRIES  
REHABILITACIÓ DE COBERTES I TERRASSES  
RETIRADA D’ELEMENTS OBSOLETS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT  
MILLORA D’ACCESSIBILITAT  
ADEQUACIÓ D’ESPAIS COMUNS MILLORANT L’ACCESSIBILITAT  
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSOR  
MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
El promotor de l’obra s’acollirà a la possibilitat de cessió del dret de cobrament 

 
 
Import de les obres a executar segons pressupost (I VA inclòs)  ________________ 
 
 
Localitat i data 
 
    ________________  
     
 
Signatura  

 
 
      
      
Nom i cognoms 
 
    ________________  
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE L’AJ UT 
    
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
Requisits de l’immoble  
Es sol·licitarà d’ofici una nota simple informativa actualitzada del Registre de la propietat 
per tal de justificar l’antiguitat de l’edifici. 
 
Acreditació del sol·licitant 
 

[CODI 01]  
NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud.  
[CODI 02]  
Documentació acreditativa de la representació de l’entitat o persona en nom de la 
qual actua, si s’escau. 

 
Acreditació de la propietat  
a) En el cas de comunitats de propietaris: 
 

[CODI 03]  
Document d’identificació de la comunitat (NIF) 

 
 [CODI 04]  
Certificat de l’acta de la reunió de la/les comunitat segons model normalitzat 
(Document Annex 1). 

 
b) En el cas d’agrupació de comunitats de propietaris: 
 

[CODI 05]  
Documents d’identificació de les comunitats (NIFs)  
 [CODI 06]  
Certificat de l’acta de la reunió de les comunitats segons model normalitzat 
(Document Annex 2). 

 
c) En el cas d’agrupació de propietaris: 
 

[CODI 07]  
Documents d’identificació de cadascun dels propietaris o NIF de la persona jurídica 
corresponent.  
 [CODI 08]  
Documents de constitució de la persona jurídica, si s’escau. 

 
 [CODI 09]  
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la 
titularitat sobre les entitats objecte de les obres de rehabilitació. 
 [CODI 10]  
Certificat de l’acta de la reunió dels propietaris acompanyada d’un annex amb la 
relació dels propietaris dels habitatges, segons model normalitzat (Document Annex 
3) 
 

d) En el cas de propietari únic d’edifici plurifamiliar d’habitatges: 
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[CODI 11]  
Document d’identificació, DNI/NIE, del propietari o NIF de la persona jurídica 
corresponent.  
[CODI 12]  
Documents de constitució de la persona jurídica, si s’escau.  
[CODI 13]  
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la 
titularitat sobre les entitats objecte de la subvenció.  
[CODI 14]  
Document signat pel propietari amb el nomenament, si s’escau, d’una persona 
representant del propietari per a la gestió de la totalitat dels tràmits vinculats amb la 
sol·licitud de subvenció per a les obres de rehabilitació, així com del compromís de 
realització de les obres de rehabilitació i per sol·licitar la subvenció, el pressupost 
de les obres de rehabilitació per a les quals es sol·licita la subvenció (especificant 
l’IVA aplicat) i la designació de l’empresa o empreses que es contracten per 
executar les obres. 

 
Declaració responsable  
 

[CODI 15]  
Declaració responsable, segons model normalitzat (Document Annex 4). 

 
 
Documents per al pagament de la subvenció 
 

[CODI 17]  
Sol·licitud de cessió del dret de cobrament de la subvenció del promotor de les obres 
a l’empresa constructora segons model normalitzat (Document Annex 5).  
[CODI 18]  
Document de transferència bancària per al pagament: 

 
� En el cas que les sol·licituds siguin presentades per comunitats de propietaris, cal 

indicar les dades d’un compte bancari obert a nom de la comunitat, segons model 
normalitzat (Document Annex 6).  

� En el cas que les sol·licituds siguin presentades per agrupacions de comunitats 
de propietaris, el document de transferència bancària per al pagament, segons 
model normalitzat, cal que indiqui les dades d’un compte bancari obert a nom de 
les comunitats integrants o bé especifiqui el repartiment de les despeses derivades 
de les obres de rehabilitació així com de la subvenció a percebre entre les 
comunitats de l’agrupació. 
 

� En el cas de sol·licitar la cessió del dret de cobrament de la subvenció, el 
document de transferència bancària s’ha d’omplir per l’empresa constructora, 
segons model normalitzat (Document Annex 7). 

 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

[CODI 20]  
Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) que acrediti la necessitat de les 
actuacions de rehabilitació, segons normativa vigent. 
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[CODI 21]  
Informe tècnic emès pel director de les obres, que justifiqui que amb les 
intervencions previstes quedarà garantida l’estabilitat i salubritat de l’edifici o 
indicant que en l’actualitat ja estan garantides. 

 
[CODI 22]  
Projecte de Rehabilitació redactat per un tècnic competent, degudament visats per 
a totes aquelles obres en què la llicència d’obres ho requereixi o, segons els cas, 
una memòria tècnica amb la descripció de les obres a realitzar i tota la 
documentació tècnica necessària segons el tipus d’actuació per la que se sol·liciten 
els ajuts.  
[CODI 23]  
Dues fotografies de l’estat actual de l’immoble, amb detall dels elements singulars 
a recuperar si fos el cas.  
[CODI 24]  
Permís municipal d’obres, o justificació de la seva sol·licitud.  
[CODI 25]  
Pressupost d’execució per contracte de l’obra, més IVA, degudament desglossat 
per cada concepte, amb estat d’amidaments, preus unitaris i resum del pressupost, 
així com la planificació de l’execució i durada de l’obra, per a cadascuna de les 
actuacions previstes en l’edifici.  
[CODI 26]  
Tres ofertes de diferents proveïdors especificant l’IVA a aplicar, excepte si no hi ha 
en el mercat un nombre suficient d’empreses, amb la justificació de l’oferta 
econòmica triada.  
[CODI 27]  
Documentació acreditativa que el proveïdor triat està al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social i que té contractada una pòlissa 
d’assegurança amb un capital mínim de 300.000,00 € (cal aportar còpies de la 
pòlissa d’assegurança i del justificant del seu pagament).  
[CODI 28]  
En el cas que s’hagin d’efectuar actuacions de retirada i substitució d’elements de 
fibrociment amb amiant, caldrà aportar la documentació justificativa que l’empresa 
que realitzarà els treballs està inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant 
(RERA) i que disposen d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral, on es 
recullin totes les mesures de prevenció que cal adoptar en els treballs de 
manipulació de l’amiant.  
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