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Informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984
Dades del tècnic/a
Nom i cognoms

NIF / NIE / Altres

Titulació professional

Habitatge objecte de l’Informe
Municipi:

Codi Postal:

Localitat / Barri:

Tipus de via /Nom de la via:

Número:

Polígon:

km:

Illa:

Sector:

Parcel·la:

Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup, etc.):
Tipus d’immoble

Unifamiliar
Plurifamiliar

Bloc:

Escala:

Pis / Casa:

Porta:

Dúplex
Tríplex:

Referència cadastral:

El/la sotasignant DECLARA:
1) Antecedents, paràmetres constructius i materials d’acabats que es fan constar:
-

-

2) Que acompanya a l’Informe amb la quantitat d’imatges acreditatives de l’antiguitat de l’habitatge:
(mínim 4 fotografies). En entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge. La mida
de les imatges ha de ser de 7 x 8 cm com a màxim

Fotografia 1 (obligatòria de la façana)

(Els impresos s’imprimiran a doble cara )

Fotografia 2
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Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

INFORMA:
Que segons el criteri del tècnic/a que subscriu com a resultat de la inspecció visual efectuada, sobre la
base dels antecedents, la configuració de l’edifici i l’habitatge, els sistemes constructius i materials
existents que es fan constar en aquest document, s’acredita, sense cap mena de dubte, que l’antiguitat
d´ús habitatge objecte de l’Informe és anterior a l’11 d’agost de 1984. En cap cas la signatura d’aquest
informe, pressuposa la comprovació o l’acreditació de l’adequació de l’ús habitatge a la legalitat
urbanística.
I perquè així consti a l’efecte de la tramitació de la cèdula d’habitabilitat dels habitatges, segons el que
disposa el Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i
la cèdula d’habitabilitat, signo aquest document que s’annexa al certificat d’habitabilitat també emès per
mi mateix/a.
Localitat i data,
Signatura del tècnic/a

Agència de l’Habitatge de Catalunya
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la
finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer Cèdules d'habitabilitat regulat mitjançant l’Ordre
GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge (DOGC núm. 7069, de 1.03.2016). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de
control pertinents.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Àrea
TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI.

(Els impresos s’imprimiran a doble cara )
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