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SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 

PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER O 

HABITATGES QUE ESTIGUIN AL PROGRAMA DE LA BORSA DE MEDIACIÓ 

DURANT EL 2021. 

 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant (propietat de l’habitatge) 

Nom i Cognoms 

NIF/CIF Telèfon % propietat 

 

 

Dades a efectes de notificació 

Nom i Cognoms de la persona destinatària de la subvenció Telèfon de contacte 

Tipus Via Nom de la Via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi Postal Població 

 

 

Dades de l’habitatge que es posa en lloguer o que està a la Borsa de Mediació 

durant el 2021: 

Tipus Via Nom de la Via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi Postal Població 

Superfície Referència Cadastral 

Nº Cèdula d’habitabilitat Nº Certificat d’Eficiència Energètica 
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Les actuacions subvencionables són les següents:  

 Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir 
les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de 
manera immediata per un llogater. 

 Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per 
l’adequació de l’habitatge a la normativa. 

 Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les 
condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata 
per un llogater. 

 Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que 
conformen els tancaments de l’habitatge. 

 Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o 
manteniment: pintura, terres, fusteria interior/exterior, neteja inicial o final de 
l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions. 

 Els honoraris facultatius per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat  i/o del certificat 
d’eficiència energètica. 

 Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments. 

 Pagament d’impostos municipals, ordinaris o extraordinaris, que afectin 
directament a l’habitatge. 

 Materials i equipaments necessaris per realitzar les actuacions descrites amb 
anterioritat. 
 

Altres subvencions rebudes per a la mateixa activitat: 

 No he rebut cap altra subvenció o ajut 

 He rebut una subvenció o ajut d’altres administracions o ens privats per la mateix 

activitat per un import de __________________€ 

 

Manresa, ___ de __________ de 202__ 

 

 

 

(signatura del sol·licitant) 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la llei Orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran 

tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran al fitxer de què disposa el Consell Comarcal del Bages 

amb la finalitat de tramitar i gestionar l’expedient de la subvenció per propietaris i arrendataris del programa de la Borsa de 

Mediació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al 

responsable del fitxer: Consell Comarcal del Bages, domicili social Muralla Sant Domènec 24, 08241 Manresa. 
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