CL-607/1

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

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).
(Els impresos s’imprimiran a doble cara )
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