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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 del contractista/es de l’obra 
Nom de l’empresa: NIF/CIF/NIE: 

Nom i cognoms del representant: NIF/NIE: 

Telèfon de contacte: Telèfon alternatiu: 

Dades del/s tècnic/s 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: 

El Promotor El contractista El/s tècnic/s

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 pels 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:

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la 
finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s'inclouen en el fitxer Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació 
regulat mitjançant l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DOGC núm. 7069, de 1.03.2016). Les vostres dades personals es poden 
comunicar a les autoritats de control pertinents.  
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Àrea 
TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI.
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