
 

      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. 
 

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès 

Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767 - aj.franqueses@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat 

 
 
 

 

PROGRAMA D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ 
DOCUMENT ANNEX 8 

[CODI 30] 
 
 

1 

COMUNICAT D’INICI D’OBRES                         EXPEDIENT: ____________________ 
                                                           

EL SOL.LICITANT Sr./Sra. ___________________________________________ amb 
NIF/NIE núm. _____________i telèfon de contacte _______________ actuant com a 
_______________ de la finca situada a _____________________________ de 
Bellavista i per les obres de rehabilitació de la qual ens va ser atorgat un dels ajuts 
previstos a l’ordenança reguladora de la concessió d’ajuts a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris de Bellavista de 
les Franqueses del Vallès en el marc de la Llei 2/2004, de Millora de Barris, Àrees 
Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial. 

 
EL CONTRACTISTA de les obres de rehabilitació de l’esmentada finca, Sr./Sra. 
______________________________________________________, de l’empresa 
______________________________________________________ amb NIF/NIE 
_______________, adreça _______________________________________ i telèfon 
_________________. 

 
EL TÈCNIC que actua com a director de l’obra de l’esmentada finca, Sr./Sra. 
______________________________________________________, de l’empresa 
______________________________________________________ amb NIF/NIE 
_____________, adreça _________________________________________ i telèfon 
_________________. 

 
MANIFESTEN 

 
Que d’acord amb la documentació aportada a l’expedient, les obres de rehabilitació de 
la finca s’iniciaran en data __________________ en plena conformitat dels sotasignats. 
 
Que per a la realització de les obres s’ha concedit llicència d’obres  _______________. 
 
Que està previst executar les obres en un termini de __________________, en funció 
de les actuacions a realitzar. 
 
El/La Tècnic/a                             El contractista El sol·licitant 
 
 
 
 
 
Signatura  Signatura    Signatura 
 
Nom i cognoms:                       Nom i cognoms:                                     Nom i cognoms:   

_____________________ _____________________ ________________ 
 
Localitat i data: 

________________________________________________ 
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