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 Informe d’Avaluació de l’Edifici que 

contingui DT012:  

 

 
1. Informe tècnic de l’estat de conservació de l’edifici 

(IITE), junt amb la sol·licitud del Certificat d’Aptitud de 
l’edifici presentada davant l’organisme competent de la 
Generalitat de Catalunya. 

Per considerar vàlids els informes de la inspecció 
tècnica dels edificis (IITE) elaborats a l’empara del 
Decret 67/2015, de 5 de maig, s’hauran d’haver 
presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
en un termini màxim de quatre mesos des de la seva 
emissió. Si encara no es disposa del Certificat d’Aptitud,  
caldrà aportar la sol·licitud o acusament de rebuda. 

Per considerar vàlids els informes de la inspecció 
tècnica dels edificis (IITE) elaborats a l’empara del 
Decret 187/2010, de 23 de novembre, s’hauran d’haver 
presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
haver estat admesos a tal efecte. Caldrà aportar el 
Certificat d’Aptitud Apte vigent. 

Per acollir-se als ajuts és necessari que, prèviament, 
l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi 
mitjançant el procés de rehabilitació. 
 
 

2. Certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) amb 
l’etiqueta de qualificació energètica, d’acord amb la 
normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació. 
NOTA: en cas que els locals participin econòmicament en les 
actuacions de millora de l’edifici, caldrà presentar, a més, el 
Certificat d’Eficiència Energètica existent, certificat d’eficiència 
energètica del projecte i l’etiqueta de qualificació energètica de 
l’edifici existent. 

Aquests documents hauran d’estar signats o visats pel tècnic 
redactor. 

 

  

 Pressupost de l’Obra  

 

Pressupost real 
acceptat DT013 

Pressupost real de les obres amb les 
dades de l’empresa, degudament signat 
per les dues parts,  desglossat per 
capítols i partides, amb estat 
d’amidaments i preus unitaris. 

  

 

 

Pressupostos NO 
acceptats DT014 

Només en el cas que l’import sigui > a 
40.000€, s’hauran de presentar 2 
pressupostos més, d’ empreses diferents. 
En cas que el beneficiari no trií l’oferta 
més avantatjosa, s’haurà de presentar 
una memòria explicativa que ho justifiqui 
expressament. 

  
 Altres costos DT015 

 
 

    - Honoraris facultatius on apareguin les dades del tècnic o empresa 

que emet el pressupost, els treballs i l’adreça de l’obra. 

- Cost de l’informe d’idoneïtat  
    - Cost dels documents tècnics (estudis, informes, dictàmens, 

certificats, etc.)  
   

 
 
 
   
  

 - Altres 

Caldrà desglossar en aquest document tots els imports que 
corresponguin a visats, taxes, assegurança de responsabilitat 
civil, etc (no subvencionables). 
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 Justificant de la sol·licitud de llicència 

d’obres, comunicat o assabentat DT016  

L’import del pressupost informat en la sol·licitud del permís d’obres 
haurà de coincidir amb el pressupost real acceptat. En el cas de 
diferència es prendrà, a efectes de càlcul per a la subvenció, 
l’import més baix.  Si en l’imprès de sol·licitud del permís d’obres 
no apareix l’import del  pressupost informat, caldrà aportar un 
document per part del tècnic en el que informi de quin és l’import 
que s’hagi comunicat a l’Ajuntament corresponent (recordeu que ha 
de coincidir amb el pressupost real).  

  
  

  
 

 
Els treballs informats a la sol·licitud de la llicència han de ser els 
mateixos treballs pels que es tramita la subvenció. 

  

  
DT017: - Imprès 1 (model CMH) - En funció del règim de propietat:  
 

PROPIETAT HORITZONTAL (Imprès 1) 

  

- Certificat de l’acta de reunió i declaració responsable: Segons model normalitzat, elaborat 
pel “Consorci Metropolità de l’Habitatge”, signada per president i secretari de la Comunitat de 

Propietaris i diligenciat pel banc. 

- Certificat de titularitat: del número de compte informat en l’imprès 1, que demostri que el 
compte correspon a la propietat. El compte ha de ser el mateix que l’indicat a l’imprès 1. 

 

  

PROPIETAT VERTICAL (Imprès 1A) 

 

 
  

 Persones físiques: 

- Declaració responsable: Segons model normalitzat, elaborat pel “Consorci Metropolità 
de l’Habitatge”, signada per TOTS els propietaris  i diligenciat pel banc. 

- Escriptura de l’immoble 

- Certificat de titularitat: del número de compte informat en l’imprès 1, que demostri 
que el compte correspon a la propietat.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Persona jurídica: 

- Declaració responsable i nomenament d’un representant de la propietat:  
Nomenament als efectes de la presentació i seguiment dels tràmits de la sol·licitud d’ajuts, 
així com del compliment de les obligacions que com a beneficiaris correspongui als 
propietaris (segons model normalitzat CMH),  i diligenciat pel banc. 

- Escriptura de l’immoble  

- Certificat de titularitat: del número de compte informat en l’imprès 1, que demostri 
que el compte correspon a la propietat.  
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