
Sol·licitud de subvencions per obres d’arranjament en l’interior dels habitatges 
per a les persones grans. 

1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
Nom Cognoms NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte Telèfon Altres telèfons de contacte 

2. Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom Cognoms Telèfon fix Telèfon mòbil

Tipus de via: Nom de la via: Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal

Via de notificació durant tot el tràmit:

Telemàtica Correu electr[onic: Correu Postal

Població

3. Dades de l’habitatge en que es vol fer l’arranjament
Tipus de via: Nom de la via: Número Bloc Escala Pis Porta

Codi Postal Població

4. Dades de la persona que facilitarà l’accés a l’habitatge i acompanyarà al tècnic en la visita per 
realitzar l’Informe Intern d’Idoneïtat

Nom i cognoms Telèfon/s de contacte:

Programació de visita  Matí :  a :  Tarda :  a :

5. Dades de totes les persones de la unitat de convivència
Dades de la primera persona convivent
Nom Cognoms Parentiu 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres: 

Dades de la segona persona convivent
Nom Cognoms Parentiu 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres: 

Dades de la tercera persona convivent

Nom Cognoms Parentiu 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres: 

Convocatòria 2019
Número d’expedient: 
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Dades de la quarta persona convivent
Nom Cognoms Parentiu 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació 
laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres: 

Dades de la cinquena persona convivent
Nom Cognoms Parentiu 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació 
laboral?  Actiu/iva  Aturat/ada  Pensionista  Altres: 

6.Documentació que cal aportar 

Documentació a aportar amb la sol·licitud
Títol de propietat de l'habitatge.
Si escau, títol de l'usdefruit i l'autorització del nu propietari per poder fer les obres d'arranjament.
Si s'escau, el contracte de lloguer de l'habitatge a nom de la persona sol·licitant i l'autorització de la 
propietat per poder fer l'arranjament. En el cas de lloguers no documentats, per acreditar la condició 
d'arrendatari serà suficient la presentació dels rebuts de lloguer dels pagaments mensuals
Document original del pressupost de l'empresa que inclogui una memòria descriptiva de les obres 
d'arranjament a realitzar, que haurà d'estar degudament desglossat per a cada actuació, amb estat 
d'amidaments i preus unitaris. En cas d'haver-hi més d'una actuació, caldrà aportar el full resum del cost 
total de les obres, segons model normalitzat.
Original de l'autorització municipal d'obres o document acreditatiu d'haver-la sol·licitat. 
Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecte de l'arranjament

Documentació a aportar un cop rebuda la notificació de la resolució de concessió de la subvenció 

 Full de transferència bancària, segons model normalitzat, a nom del sol·licitant o de la persona 
autoritzada.

 Si escau, document de cessió de drets de cobrament de l’import de la subvenció, segons model 
normalitzat a nom d’una sola empresa que executi les obres subvencionades.
Original de l'autorització municipal de les obres  en cas de no haver-la presentat anteriorment, que ha 
d'estar vigent durant tota l'execució
Comunicat d'inici de les obres d'arranjament segons model normalitzat, a aportar en iniciar les obres
En cas d'arranjament de la instal·lació elèctrica, de l'aigua o del gas, caldrà aportar el butlletí de 
l'instal·lador degudament formalitzat.
En el cas de la instal·lació d'aparells d'accessibilitat, caldrà aportar certificat acreditatiu de que la 
instal·lació compleix amb la normativa vigent, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la 
instal·lació.
En cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, caldrà aportar per part de la 
empresa subministradora o instal·ladora el document de marcatge CE
Comunicat de final de les obres i justificaci'o de la despesa, segons model normalitzat, a aportar un 
cop finalitzades les obres
Aportar factures i rebuts  de la despesa realitzada  de les obres segons es descriu a les bases reguladores 

Fotografies en color de les obres d'arranjament realitzades

7. Documentació susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions 
públiques del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència

 DNI/NIF/NIE/CIF de les persones sol·licitants.

 Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre l'habitatge 
objecte de les actuacions.
Justificació d'ingressos (Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de l'exercici 2017, 
pensions o prestacions de la Seguretat Social

 Les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars, han d'aportar el corresponent 
certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu del grau de limitació o bé 
informe acreditatiu de dependència emès per els Serveis Socials. 

 Volant de convivència de la unitat familiar.
Justificant dels ingressos de les persones que integrin la unitat de convivència.

L’Agència pot demanar la documentació complementària que consideri necessària per ampliar el seu coneixement 
sobre la documentació presentada.
No són subvencionables les obres iniciades abans de la visita de la inspecció tècnica per l’elaboració de 
l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
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AUTORITZO
•  A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per què realitzi la inspecció de l'habitatge amb la finalitat de 

valorar la idoneïtat tècnica de les obres sol·licitades, directament o mitjançant les Oficines locals 
d'Habitatge amb les que l'Agència ha signat un conveni de gestió d'ajuts de rehabilitació

•  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les entitats col#laboradores, per tramitar aquesta sol·licitud, pot 
consultar les dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari i en el seu cas, les següents 
dades, tant del sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat de convivència: 

− En cas de persones físiques les dades d'identificació, de residència, el grau de discapacitat dades 
de l'immoble al qual fa referència la sol·licitud i dades de dependència. En el cas de persones 
jurídiques les dades d'identificació, de representació, i dades de l'immoble al qual fa referència la 
sol·licitud.

− El patrimoni, els ingressos que constin a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), 
l'Agència Tributària de Catalunya (ATC),  i les prestacions socials públiques que es percebin de la 
Generalitat de Catalunya, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

− Els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, de deutes amb l'ATC  i de 
les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i les dades de la vida 
laboral de la TGSS.

− Els certificats d'ocupació i atur del SOC.
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu 
d’aportar la documentació acreditativa necessària.

 M’oposo a la consulta de les dades esmentades.

DECLARO
• Que cap de les persones que composen la unitat de convivència estan sotmeses a cap dels supòsits de 

prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13  de la Llei estatal 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

• Que no s'ha demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat

SOL·LICITO/EM:

La subvenció per les següents obres d’arranjament en l’interior de l’habitatge
Assoliment de les condicions d’habitabilitat
Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat, 
sanejament
Adaptació interior per la millora de l’accessibilitat

Localitat i data , 

Signatura: nom i cognoms 

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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Sol·licitud de subvencions per obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a les persones grans. 
1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant 
Nom 
Cognoms
NIF/CIF/NIE
Adreça electrònica de contacte
Telèfon
Altres telèfons de contacte 
2. Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom 
Cognoms
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Tipus de via:
Nom de la via:
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Via de notificació durant tot el tràmit:
Telemàtica
Correu electr[onic:
Correu Postal
Població
3. Dades de l’habitatge en que es vol fer l’arranjament
Tipus de via:
Nom de la via:
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi Postal
Població
4. Dades de la persona que facilitarà l’accés a l’habitatge i acompanyarà al tècnic en la visita per realitzar l’Informe Intern d’Idoneïtat
Nom i cognoms 
Telèfon/s de contacte:
Programació de visita
 Matí 
:
 a 
:
 Tarda 
:
 a 
:
5. Dades de totes les persones de la unitat de convivència
Dades de la primera persona convivent
Nom
Cognoms
Parentiu 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?
 Actiu/iva
 Aturat/ada
 Pensionista
 Altres: 
Dades de la segona persona convivent
Nom
Cognoms
Parentiu 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?
 Actiu/iva
 Aturat/ada
 Pensionista
 Altres: 
Dades de la tercera persona convivent
Nom
Cognoms
Parentiu 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?
 Actiu/iva
 Aturat/ada
 Pensionista
 Altres: 
Convocatòria 2019
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Dades de la quarta persona convivent
Nom
Cognoms
Parentiu 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?
 Actiu/iva
 Aturat/ada
 Pensionista
 Altres: 
Dades de la cinquena persona convivent
Nom
Cognoms
Parentiu 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Quina és la vostra situació laboral?
 Actiu/iva
 Aturat/ada
 Pensionista
 Altres: 
6.Documentació que cal aportar 
Documentació a aportar amb la sol·licitud
Títol de propietat de l'habitatge.
Si escau, títol de l'usdefruit i l'autorització del nu propietari per poder fer les obres d'arranjament.
Si s'escau, el contracte de lloguer de l'habitatge a nom de la persona sol·licitant i l'autorització de la propietat per poder fer l'arranjament. En el cas de lloguers no documentats, per acreditar la condició d'arrendatari serà suficient la presentació dels rebuts de lloguer dels pagaments mensuals
Document original del pressupost de l'empresa que inclogui una memòria descriptiva de les obres d'arranjament a realitzar, que haurà d'estar degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d'amidaments i preus unitaris. En cas d'haver-hi més d'una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons model normalitzat.
Original de l'autorització municipal d'obres o document acreditatiu d'haver-la sol·licitat. 
Fotografies en color de l'estat general de l'habitatge i dels elements objecte de l'arranjament
Documentació a aportar un cop rebuda la notificació de la resolució de concessió de la subvenció 
Full de transferència bancària, segons model normalitzat, a nom del sol·licitant o de la persona autoritzada.
Si escau, document de cessió de drets de cobrament de l’import de la subvenció, segons model normalitzat a nom d’una sola empresa que executi les obres subvencionades.
Original de l'autorització municipal de les obres  en cas de no haver-la presentat anteriorment, que ha d'estar vigent durant tota l'execució
Comunicat d'inici de les obres d'arranjament segons model normalitzat, a aportar en iniciar les obres
En cas d'arranjament de la instal·lació elèctrica, de l'aigua o del gas, caldrà aportar el butlletí de l'instal·lador degudament formalitzat.
En el cas de la instal·lació d'aparells d'accessibilitat, caldrà aportar certificat acreditatiu de que la instal·lació compleix amb la normativa vigent, conjuntament amb el contracte de gestió i manteniment de la instal·lació.
En cas de renovació o substitució de finestres i altres obertures exteriors, caldrà aportar per part de la empresa subministradora o instal·ladora el document de marcatge CE
Comunicat de final de les obres i justificaci'o de la despesa, segons model normalitzat, a aportar un cop finalitzades les obres
Aportar factures i rebuts  de la despesa realitzada  de les obres segons es descriu a les bases reguladores 
Fotografies en color de les obres d'arranjament realitzades
7. Documentació susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions públiques del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
DNI/NIF/NIE/CIF de les persones sol·licitants.
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre l'habitatge objecte de les actuacions.
Justificació d'ingressos (Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques de l'exercici 2017, pensions o prestacions de la Seguretat Social
Les persones amb discapacitat, dependència o situacions similars, han d'aportar el corresponent certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu del grau de limitació o bé informe acreditatiu de dependència emès per els Serveis Socials. 
Volant de convivència de la unitat familiar.
Justificant dels ingressos de les persones que integrin la unitat de convivència.
L’Agència pot demanar la documentació complementària que consideri necessària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.
No són subvencionables les obres iniciades abans de la visita de la inspecció tècnica per l’elaboració de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
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·  A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per què realitzi la inspecció de l'habitatge amb la finalitat de valorar la idoneïtat tècnica de les obres sol·licitades, directament o mitjançant les Oficines locals d'Habitatge amb les que l'Agència ha signat un conveni de gestió d'ajuts de rehabilitació
·  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les entitats col#laboradores, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar les dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari i en el seu cas, les següents dades, tant del sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat de convivència: 
- En cas de persones físiques les dades d'identificació, de residència, el grau de discapacitat dades de l'immoble al qual fa referència la sol·licitud i dades de dependència. En el cas de persones jurídiques les dades d'identificació, de representació, i dades de l'immoble al qual fa referència la sol·licitud.
- El patrimoni, els ingressos que constin a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària de Catalunya (ATC),  i les prestacions socials públiques que es percebin de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
- Els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, de deutes amb l'ATC  i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i les dades de la vida laboral de la TGSS.
- Els certificats d'ocupació i atur del SOC.
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la documentació acreditativa necessària.
 M’oposo a la consulta de les dades esmentades.
DECLARO
· Que cap de les persones que composen la unitat de convivència estan sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13  de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
· Que no s'ha demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat
SOL·LICITO/EM:
La subvenció per les següents obres d’arranjament en l’interior de l’habitatge
Assoliment de les condicions d’habitabilitat
Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament
Adaptació interior per la millora de l’accessibilitat
Localitat i data 
, 
Signatura: nom i cognoms 
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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