Referència/Expedient: _______________________

Sol·licitud d’autorització d’obres
Dades de la/les persona/es titular/s de l’habitatge
Nom i Cognoms titular

Número de NIF/NIE

Nom i Cognoms cotitular

Número de NIF/NIE

Tipus de via (carrer, plaça..)

Nom de la via

Número

Bloc

Codi Postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Escala

Pis

Porta

Adreça correu electrònic

Descripció de les obres

Tipologia de les obres
Les obres afecten l’estructura
Es modifiquen envans o la distribució de l’habitatge
Es modifiquen les finestres o altres obertures
Es modifiquen les instal·lacions
Es modifica la façana, la coberta o altres elements comuns de l’edifici
Altres:

Sol·licito/em
Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya autoritzi la realització de les obres indicades, i manifesto/em, alhora, que les despeses
originades per aquestes obres seran exclusivament a compte i risc de la persona sol·licitant, i també la reparació dels possibles
danys i perjudicis causats a tercers.
Així mateix, em comprometo/ens comprometem a no començar les obres fins que l’Agència ho autoritzi per escrit i a no realitzar
obres diferents de les sol·licitades o, si és el cas, autoritzades.

Documentació adjunta
Projecte i plànols de les obres que es volen realitzar. Aquests documents han d’assenyalar l’estat de l’habitatge abans i després de
les obres, si el que se sol·licita implica la modificació d’elements estructurals o d’envans o obres de rehabilitació, i aquelles altres
obres que suposin una modificació substancial dels elements de la façana i les obertures interiors i exteriors.
Croquis o dibuix de les obres que se sol·liciten i que no estiguin incloses i siguin actuacions diferents de les esmentades
anteriorment.
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Document que acrediti la conformitat dels veïns amb identificació individual de nom i cognoms, habitatge i/o local, amb les
signatures originals i el número de DNI/NIE, que reuneixi les majories d’acord amb els articles 553.25 i 26 de la Llei 5/2015, de
13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. En el cas de presentar certificat
de l’acta de reunió de la comunitat de propietaris, caldrà presentar-ne l’original signat pel/per la secretari/ària amb el vistiplau
del/de la president/a que expressi les majories abans esmentades en relació amb el que se sol·licita efectuar.
Llicència municipal d’obres, en el cas de tenir-la en el moment d’efectuar la sol·licitud.
Altres:

Nota: L’aportació d’aquests documents no implica la impossibilitat que l’Agència sol·liciti la presentació d’altres per a la tramitació de l’expedient.

Localitat i data

Signatura

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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