
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya RE-719v5

Annex al certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres
Convocatòria: Núm. Expedient: Núm. IITE: Núm. CEEE; 

Dades de l’edifici
Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

Codi postal Població Barri Demarcació territorial 

Pl
an

ta

Po
rt

a Superfície 
útil dels 
habitatges 
i locals

Nom i cognoms del 
propietari NIF/CIF

En cas de no estar 
ocupat pel propietari: 
Nom i cognoms del 
llogater/usuari de 
l'habitatge

Indicar destinació

Repartiment 
dels costos de 
les obres

Quantia en €

Usuari de 
l’habitatge 
major de 
65 anys

Persones amb 
discapacitat i 
mobilitat 
reduïda 
(Certificat 
ICASS)R
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TOTALS

Localitat i data: 
(1) Percentatge d'habitatges que constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris

, 

Signatura 
El president

Signatura
El secretari / administrador

Nom i cognoms: Nom i cognoms: 

Relació de les entitats de l’edifici

Nombre total d'habitatges en l'edifici:   Percentatge d'habitatges superior al 50 %(1)  Si   No  
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Convocatòria: 
Núm. Expedient: 
Núm. IITE: 
Núm. CEEE; 
Dades de l’edifici
Tipus de via 
Nom de la via 
Número 
Bloc 
Escala 
Codi postal 
Població 
Barri 
Demarcació territorial 
Planta
Porta
Superfície útil dels habitatges i locals
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En cas de no estar ocupat pel propietari: Nom i cognoms del llogater/usuari de l'habitatge
Indicar destinació
Repartiment dels costos de les obres
Quantia en €
Usuari de l’habitatge major de 65 anys
Persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (Certificat ICASS)
Residència habitual
Lloguer
Buit
Local comercial
TOTALS
Localitat i data: 
(1) Percentatge d'habitatges que constitueixen el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris
, 
Signatura 
El president
Signatura
El secretari / administrador
Nom i cognoms: 
Nom i cognoms: 
Relació de les entitats de l’edifici
Nombre total d'habitatges en l'edifici:
  Percentatge d'habitatges superior al 50 %(1) 
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