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Aquest comunicat s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’inici de les obres

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms o Raó social: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades de l’edifici
Adreça: 

Població: Demarcació: 

Dades de l'empresa contractista de l’obra 
Nom de l’empresa: NIF/CIF/NIE: 

Persona  representant: NIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades del personal tècnic de l’obra
Nom i cognoms: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades de la persona que facilitarà la inspecció:
Nom i cognoms: NIF/CIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Promotor Per l'empresa contractista Tècnics

Nom i cognoms: Nom i cognoms: Nom i cognoms:

Càrrec: Càrrec en l’empresa: 

Comunicat d'Inici d'obra de rehabilitació (per a cada actuació)

1. Que d'acord amb la documentació aportada a l'expedient i dins el termini dels tres mesos des de la data de 
notificació de la resolució  inicial  de  concessió  de  la  subvenció, les  obres  han estat  començades  en
data en plena conformitat per les persones sotasignats.

2.Que està previst executar les obres en un termini de que no pot excedir 
de 3 mesos a comptar des de la data que figuri en el certificat de l'inici de les obres de rehabilitació. 

Localitat i data , 

Manifesto:

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).

Convocatòria 2019
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