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Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació d’edificis de tipologia  residencial
 Concurrència competitiva: obres iniciades, no iniciades i no finalitzades abans de l'1 de gener de 2018
Concurrència no competitiva: obres no iniciades en la data de publicació de la convocatòria i només per les 
línies 2.1.a) estructural i 2.2.a) ascensors (veure descripció a la pàg. 3)

Dades d’identificació del beneficiari de les obres 

 Junta de Propietaris  Propietari/s de l’immoble  Altres: 

Nom i cognoms / raó social / junta de propietaris NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte Telèfon Altres telèfons de contacte

Dades de la persona presentant o representant (administrador/president de la junta/altres)
Nom i cognoms NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte Telèfon Altres telèfons de contacte

Dades de notificació durant tot el tràmit de l'expedient (Cal escollir una de les dues opcions)

 Via notificacions electròniques Adreça electrònica de contacte

 Correu postal Nom i cognoms

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

Codi Postal Població

Adreça electrònica de contacte Telèfon Altres telèfons de contacte  

Dades de l’edifici a rehabilitar
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala

Codi Postal Població

Referència cadastral Any de construcció

Informe Inspecció Tècnica de l’Edifici Data d’emissió: 
Data d’inspecció: 

Codi Informe: 

Certificat d’aptitud Data de sol·licitud:  
Núm. de registre d’entrada: 

Certificat d’eficiència energètica (CEE) Núm. codi tràmit (ICAEN): 

Tipus d’edifici: Edifici de tipologia residencial col·lectiva Edifici unifamiliar o agrupat en filera
Nombre total d’habitatges Total m2 construïts edifici Total m2 construïts habitatges Total m2 construïts locals

      No- El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici està destinada a habitatge:   Sí
- El 50% dels habitatges de l'edifici constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o 

arrendataris, en totes les fases del procediment:   SÍ       No            
A escollir una opció:

Obres no iniciades     
Obres iniciades            Data:     
Obres finalitzades        Data inici:            Data final:          

Nom de l’empresa/es que realitzen les obres:                                                

Núm. Pressupost/os de l’empresa/es:                            
Import total de les obres (resum dels pressupostos): 

Si els locals computen, excepte que el seu ús sigui trasters o garatges, cal aportar el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) dels 
habitatges i els locals 
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Sol·licitud de usbvenció per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

DECLARO:

-Que per a rehabilitació de l'edifici d'ús residencial / habitatge a dalt esmentat:

 He/m demanat o he/m obtingut altres ajuts a  per un import de  €.

 No he/m demanat ni he/m obtingut altres ajuts.

-Que, no estem sotmesos en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions de conformitat 
amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-Que estem al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza 
qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

-En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de 
reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013 de 20 de 
novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 
d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

-En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos 
d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb 
els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

-Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als 
centres laborals i, en les empreses que tinguin establiment oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que 
estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

-Fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, 
de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 
19 de juliol, de modificació de l'anterior.

-Fundacions: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb 
l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

AUTORITZO/EM:
Els Serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats col·laboradores perquè sol·licitin la 
informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Tributària Estatal (AEAT), a l’Agència 
Tributària de Catalunya, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Registre de la Propietat

SOL·LICITO ajuts per les següents actuacions:

1.Línia per al foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
Per sol·licitar les subvencions referenciades en els apartats 1.1.a), 1.1.b), 1.1.c), 1.1.d) ,1.2.a), 1.2.b), 1.2.c), cal 
aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració que marca l’apartat 2 
de l’annex 1 de les bases de convocatòria. 

1.1.Per edificis de tipologia residencial col·lectiva 
 a) Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica de la calefacció i refrigeració.
 b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’Aigua Calenta Sanitària i ventilació 

per al condicionament tèrmic o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. 
 c) Instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables

 d) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació. Caldrà que es 
realitzi simultàniament amb els descrits en les lletres a), b) o c) anteriors per complir amb el requisit de 
l’apartat 1.1.

 e) Millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi 
d’aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l’edifici, i d’altres sistemes que 
afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials.

 f) Millora o condicionament de les instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus 
domèstics.

 g) Actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el DB-HR Protecció contra el soroll 
del CTE, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.

 h) Actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis e instal·lacions comuns dels edificis o 
urbanitzacions.
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 i) Les instal·lacions en façanes o cobertes verdes.
 j) Instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorial.

1.2.Per edificis de unifamiliars o agrupats en filera.
 a) Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica de la calefacció i refrigeració.
 b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’Aigua Calenta Sanitària i ventilació 

per al condicionament tèrmic o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. 
 c) Instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables
 d) Actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el DB-HR Protecció contra el soroll 

del CTE, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.

2.Línia per al foment de la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat.
2.1.Actuacions de conservació

 a) Deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, millora de 
les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents en l’edifici

 b) Deficiències relatives a l’estat de conservació de l’envolupant de l’edifici: cobertes, terrats, façanes, patis 
i mitgeres, amb el compliment de la transmitància tèrmica (Um) de l’element a rehabilitar (CTE DB HE1).

2.2.Actuacions per a  la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat
 a) Instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
 b) Instal·lació d’elements d’informació o d’avís. 

discapacitat.
 c) Instal·lació domòtica i d’altres avanços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb 

 c) Instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.
 d) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el DB-SUA Seguretat 

d’Utilització i Accessibilitat del CTE.

Documentació que cal aportar
Tots els formularis segons els models normalitzats i la resta de documentació, jurídico-administrativa i tècnica, 
caldrà presentar-la en format digital i degudament signada si escau (CD, USB o similar).

Documentació jurídico-administrativa

 Si es tracta d’una junta de propietaris: 
 Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (Model RE-718)
 Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (Model RE-719)
 Autorització dels tots els propietaris i/o llogaters perquè els serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries i 
pertinents per a la gestió de la sol·licitud per a la rehabilitació als organismes corresponents.(Model 
RE-959 v1).

 Si es tracta d’un altre tipus de propietat:
 Per edificis de titularitat única, document que acrediti la propietat
 Certificat de l’acord de les persones propietàries úniques (Model RE-720)
 Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (Model RE-721)
 Autorització dels tots els propietaris i/o llogaters perquè els serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries i 
pertinents per a la gestió de la sol·licitud per a la rehabilitació als organismes corresponents (Model 
RE-959)

Documentació tècnica.
Tant els projectes com les memòries tècniques han d'ajustar-se als resultats de l'informe d'avaluació 
de l'edifici (IITE+CEE) i l'oferta de l'empresa designada que farà les obres, haurà de coincidir amb el de 
la  llicència municipal

 Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici inicial i si s’escau del local (CEE)
 Projecte tècnic, bàsic o d'execució de les actuacions a realitzar. En el cas que les actuacions no 

exigeixin projecte, serà necessari justificar en una memòria tècnica redactada per personal tècnic 
competent, l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació fins on sigui tècnicament, urbanística o 
econòmica viable. 

 Oferta del pressupost de l'empresa/es designada/es per fer les obres, degudament desglossat per 
cada concepte, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris i resum del/s pressupost/os segons el model 
normalitzat (RE-726). En el cas que s'executin diverses actuacions, s'hauran de presentar pressupostos 
parcials de cadascuna. Per a imports superiors a 40.000€ s'hauran de portar l'oferta de 3 empreses. En el 
cas que el beneficiari sigui l'empresa constructora, s'haurà d'aportar el pressupost de contracte.

 Llicència municipal d'obres, o justificació de la seva sol·licitud.
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 Per a la línia 1 del foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, s'aportarà la 
declaració responsable de compliment dels requisits tècnics (segons model normalitzat RE-1007). Si els 
locals computen, excepte que el seu ús sigui trasters o garatges, cal aportar el Certificat d’Eficiència 
Energètica (CEE) dels habitatges i els locals.

 Per a les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'envolupant, apartat 2.1.b), s'haurà de 
justificar el compliment  del DB-HE1 i la taula  2.3 del CTE de l’actuació a realitzar en el projecte o 
memòria tècnica aportat subscrit pel tècnic competent on assumeixi la responsabilitat sobre la veracitat de 
les dades. 

 En el cas d'edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BCIN/BCIL), cal aportar el document acreditatiu del 
tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció.

En el cas d’haver iniciat les obres:
 Certificat d'inici d'obres segons models dels col·legis professionals respectius.
 Comunicat d’inici d’obres de rehabilitació segons model normalitzat RE-729.
 Llicència municipal definitiva i si s’escau les pròrrogues.
 Pressupost de contracte de l’empresa/es que realitza les obres.

En el cas d’haver finalitzat les obres:
 Certificat final d’obra i annexos A i B segons models dels col·legis professionals.
 Comunicat de final d'obres i justificació de la despesa segons model normalitzat RE-730.
Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar segons els pressupostos per a cada tipus 
d’actuació segons el model normalitzat RE-726.
Per a actuacions de la línia 1, Eficiència Energètica i Sostenibilitat i la línia 2 apartat 2.1.b), 
Conservació de l’Envolupant de l’edifici, el CEE i Etiqueta de l’edifici final.
Si escau, la inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya 
(RITSIC).

 Si escau, justificació del RD 842/2002 (Reglament electrotècnic de Baixa Tensió).
Si escau, justificació del RD 88/2013 pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 
"Ascensors" del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció aprovat pel Real Decret 2291/1985, de 
8 de novembre .
Per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, declaració responsable de compliment dels 
requisits tècnics de l'eficiència energètica i sostenibilitat segons model normalitzat RE-1008.

 Rebuts i factures de l’obra realitzada degudament conformats.
 Fotografies en color de les obres realitzades.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot demanar la documentació  complementària que consideri necessària per 
ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada, que caldrà presentar, segons el cas, en formats 
específics per facilitar el seu tractament.

Localitat i data , 

Signatura
Nom, cognoms de la persona representant del promotor Càrrec 

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).

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
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O:\IdentVisual\Generalitat\generalitat_piv_08.jpg
RE-715v5
Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació d’edificis de tipologia  residencial
 Concurrència competitiva: obres iniciades, no iniciades i no finalitzades abans de l'1 de gener de 2018
Concurrència no competitiva: obres no iniciades en la data de publicació de la convocatòria i només per les línies 2.1.a) estructural i 2.2.a) ascensors (veure descripció a la pàg. 3)
Dades d’identificació del beneficiari de les obres 
 Junta de Propietaris
 Propietari/s de l’immoble
 Altres: 
Nom i cognoms / raó social / junta de propietaris
NIF/CIF/NIE
Adreça electrònica de contacte
Telèfon
Altres telèfons de contacte
Dades de la persona presentant o representant (administrador/president de la junta/altres)
Nom i cognoms
NIF/CIF/NIE
Adreça electrònica de contacte
Telèfon
Altres telèfons de contacte
Dades de notificació durant tot el tràmit de l'expedient (Cal escollir una de les dues opcions)
 Via notificacions electròniques
Adreça electrònica de contacte
 Correu postal
Nom i cognoms
Tipus de via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi Postal
Població
Adreça electrònica de contacte
Telèfon
Altres telèfons de contacte  
Dades de l’edifici a rehabilitar
Tipus de via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Codi Postal
Població
Referència cadastral
Any de construcció
Informe Inspecció Tècnica de l’Edifici
Data d’emissió: 
Data d’inspecció: 
Codi Informe: 
Certificat d’aptitud
Data de sol·licitud: 
Núm. de registre d’entrada: 
Certificat d’eficiència energètica (CEE)
Núm. codi tràmit (ICAEN): 
Tipus d’edifici: 
Edifici de tipologia residencial col·lectiva
Edifici unifamiliar o agrupat en filera
Nombre total d’habitatges 
Total m2 construïts edifici 
Total m2 construïts habitatges
Total m2 construïts locals
      No
- El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici està destinada a habitatge:   Sí
- El 50% dels habitatges de l'edifici constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment:   SÍ 
      No 
           
A escollir una opció:
Obres no iniciades     
Obres iniciades            Data: 
Obres finalitzades        Data inici: 
           Data final: 
Nom de l’empresa/es que realitzen les obres:  
Núm. Pressupost/os de l’empresa/es: 
Import total de les obres (resum dels pressupostos): 
Si els locals computen, excepte que el seu ús sigui trasters o garatges, cal aportar el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) dels habitatges i els locals 
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DECLARO:
-Que per a rehabilitació de l'edifici d'ús residencial / habitatge a dalt esmentat:
 He/m demanat o he/m obtingut altres ajuts a 
 per un import de 
 €.
 No he/m demanat ni he/m obtingut altres ajuts.
-Que, no estem sotmesos en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-Que estem al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
-Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.
-En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013 de 20 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.
-En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
-Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiment oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.
-Fundacions i associacions: haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
-Fundacions: haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
AUTORITZO/EM:
Els Serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats col·laboradores perquè sol·licitin la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Tributària Estatal (AEAT), a l’Agència Tributària de Catalunya, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Registre de la Propietat
SOL·LICITO ajuts per les següents actuacions:
1.Línia per al foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
Per sol·licitar les subvencions referenciades en els apartats 1.1.a), 1.1.b), 1.1.c), 1.1.d) ,1.2.a), 1.2.b), 1.2.c), cal aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració que marca l’apartat 2 de l’annex 1 de les bases de convocatòria. 
1.1.Per edificis de tipologia residencial col·lectiva 
 a) Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica de la calefacció i refrigeració.
 b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’Aigua Calenta Sanitària i ventilació 
per al condicionament tèrmic o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. 
 c) Instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables
 d) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació. Caldrà que es 
realitzi simultàniament amb els descrits en les lletres a), b) o c) anteriors per complir amb el requisit de l’apartat 1.1.
 e) Millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi 
d’aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l’edifici, i d’altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials.
 f) Millora o condicionament de les instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus 
domèstics.
 g) Actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el DB-HR Protecció contra el soroll 
del CTE, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.
 h) Actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis e instal·lacions comuns dels edificis o 
urbanitzacions.
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 i) Les instal·lacions en façanes o cobertes verdes.
 j) Instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorial.
1.2.Per edificis de unifamiliars o agrupats en filera.
 a) Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica de la calefacció i refrigeració.
 b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’Aigua Calenta Sanitària i ventilació 
per al condicionament tèrmic o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. 
 c) Instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables
 d) Actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el DB-HR Protecció contra el soroll 
del CTE, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.
2.Línia per al foment de la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat.
2.1.Actuacions de conservació
 a) Deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, millora de 
les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents en l’edifici
 b) Deficiències relatives a l’estat de conservació de l’envolupant de l’edifici: cobertes, terrats, façanes, patis 
i mitgeres, amb el compliment de la transmitància tèrmica (Um) de l’element a rehabilitar (CTE DB HE1).
2.2.Actuacions per a  la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat
 a) Instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
 b) Instal·lació d’elements d’informació o d’avís. 
discapacitat.
 c) Instal·lació domòtica i d’altres avanços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb 
 c) Instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.
 d) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el DB-SUA Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat del CTE.
Documentació que cal aportar
Tots els formularis segons els models normalitzats i la resta de documentació, jurídico-administrativa i tècnica, caldrà presentar-la en format digital i degudament signada si escau (CD, USB o similar).
Documentació jurídico-administrativa
 Si es tracta d’una junta de propietaris: 
 Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (Model RE-718)
 Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (Model RE-719)
 Autorització dels tots els propietaris i/o llogaters perquè els serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries i pertinents per a la gestió de la sol·licitud per a la rehabilitació als organismes corresponents.(Model RE-959 v1).
 Si es tracta d’un altre tipus de propietat:
 Per edificis de titularitat única, document que acrediti la propietat
 Certificat de l’acord de les persones propietàries úniques (Model RE-720)
 Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (Model RE-721)
 Autorització dels tots els propietaris i/o llogaters perquè els serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries i pertinents per a la gestió de la sol·licitud per a la rehabilitació als organismes corresponents (Model RE-959)
Documentació tècnica.
Tant els projectes com les memòries tècniques han d'ajustar-se als resultats de l'informe d'avaluació de l'edifici (IITE+CEE) i l'oferta de l'empresa designada que farà les obres, haurà de coincidir amb el de la  llicència municipal
 Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici inicial i si s’escau del local (CEE)
 Projecte tècnic, bàsic o d'execució de les actuacions a realitzar. En el cas que les actuacions no 
exigeixin projecte, serà necessari justificar en una memòria tècnica redactada per personal tècnic competent, l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació fins on sigui tècnicament, urbanística o econòmica viable. 
 Oferta del pressupost de l'empresa/es designada/es per fer les obres, degudament desglossat per 
cada concepte, amb l'estat d'amidaments i preus unitaris i resum del/s pressupost/os segons el model normalitzat (RE-726). En el cas que s'executin diverses actuacions, s'hauran de presentar pressupostos parcials de cadascuna. Per a imports superiors a 40.000€ s'hauran de portar l'oferta de 3 empreses. En el cas que el beneficiari sigui l'empresa constructora, s'haurà d'aportar el pressupost de contracte.
 Llicència municipal d'obres, o justificació de la seva sol·licitud.
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 Per a la línia 1 del foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, s'aportarà la 
declaració responsable de compliment dels requisits tècnics (segons model normalitzat RE-1007). Si els locals computen, excepte que el seu ús sigui trasters o garatges, cal aportar el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) dels habitatges i els locals.
 Per a les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'envolupant, apartat 2.1.b), s'haurà de 
justificar el compliment  del DB-HE1 i la taula  2.3 del CTE de l’actuació a realitzar en el projecte o memòria tècnica aportat subscrit pel tècnic competent on assumeixi la responsabilitat sobre la veracitat de les dades. 
 En el cas d'edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BCIN/BCIL), cal aportar el document acreditatiu del 
tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció.
En el cas d’haver iniciat les obres:
 Certificat d'inici d'obres segons models dels col·legis professionals respectius.
 Comunicat d’inici d’obres de rehabilitació segons model normalitzat RE-729.
 Llicència municipal definitiva i si s’escau les pròrrogues.
 Pressupost de contracte de l’empresa/es que realitza les obres.
En el cas d’haver finalitzat les obres:
 Certificat final d’obra i annexos A i B segons models dels col·legis professionals.
 Comunicat de final d'obres i justificació de la despesa segons model normalitzat RE-730.
Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar segons els pressupostos per a cada tipus                            d’actuació segons el model normalitzat RE-726.
Per a actuacions de la línia 1, Eficiència Energètica i Sostenibilitat i la línia 2 apartat 2.1.b), Conservació de l’Envolupant de l’edifici, el CEE i Etiqueta de l’edifici final.
Si escau, la inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
 Si escau, justificació del RD 842/2002 (Reglament electrotècnic de Baixa Tensió).
Si escau, justificació del RD 88/2013 pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció aprovat pel Real Decret 2291/1985, de 8 de novembre .
Per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de l'eficiència energètica i sostenibilitat segons model normalitzat RE-1008.
 Rebuts i factures de l’obra realitzada degudament conformats.
 Fotografies en color de les obres realitzades.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot demanar la documentació  complementària que consideri necessària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada, que caldrà presentar, segons el cas, en formats específics per facilitar el seu tractament.
Localitat i data 
, 
Signatura
Nom, cognoms de la persona representant del promotor
Càrrec 
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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