
 

ATENCIÓ 

recordi que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres. 

 
 

 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME 
TÈCNIC EN INTERIOR D’HABITATGE PER 
INCORPORAR A LA BORSA D’HABITATGE DE 
LLOGUER DE BARCELONA 

 
Núm. expedient    

Dades d’identificació del promotor de les obres 

Dades de la persona presentant o representant 

 
Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient 

Dades de l’habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona 

 
SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents: 

PROGRAMA D’HABITABILITAT 

 Obtenció dels mínims d’habitabilitat 

PROGRAMA D’ACCESSIBILITAT  PROGRAMA D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 Adaptació per a la mobilitat    Adaptació a normativa de les instal·lacions 

ALTRES ACTUACIONS  
 

 
 

ADJUNTO la Documentació acreditativa del/s sol·licitant/s (DNI/NIE/NIF), de la representació i de la propietat (Nota Simple Reg. Propietat) 

 

AUTORITZO el Consorci de l’Habitatge de Barcelona perquè, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, pugui 

sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Estatal Tributària (relativa tant als 

certificats de deute com al certificat d’imputacions d’IRPF), a l’Agència Tributària de Catalunya, a l’Institut Municipal d’Hisenda de 

Barcelona i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La persona interessada 

Data,    

 
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades per sonals seran  

tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat  

de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 0162), legitimada en base al vostre cons entiment. Tret  
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres  

drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades  

a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades  

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11  
de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic , ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per a la realització de  

comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.  

 

Exemplar per a l'Administració 

Nom i cognoms NIF/NIE 

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta) Població i codi postal Telèfon 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Any construcció immoble Superfície en m² de l’habitatge 

SEGELL REGISTRE DIGITAL 
 

 

2018 

Nom i cognoms / Raó social NIF/NIE 

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta) Població i codi postal Telèfon 

Nom i cognoms NIF/NIE 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població Telèfon Adreça electrònica de contacte 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades


 

 
 

 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME TÈCNIC 
EN INTERIOR D’HABITATGE PER INCORPORAR A 
LA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER DE 
BARCELONA 

 
Núm. expedient    

Dades d’identificació del promotor de les obres 

Dades de la persona presentant o representant 

 
Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient 

Dades de l’habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona 

 
SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents: 

PROGRAMA D’HABITABILITAT 

 Obtenció dels mínims d’habitabilitat 

PROGRAMA D’ACCESSIBILITAT PROGRAMA D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 Adaptació per a la mobilitat   Adaptació a normativa de les instal·lacions

ALTRES ACTUACIONS 
 

 
ADJUNTO la Documentació acreditativa del/s sol·licitant/s (DNI/NIE/NIF), de la representació i de la propietat (Nota Simple Reg. Propietat) 

 

AUTORITZO el Consorci de l’Habitatge de Barcelona perquè, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, pugui 

sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Estatal Tributària (relativa tant als 

certificats de deute com al certificat d’imputacions d’IRPF), a l’Agència Tributària de Catalunya, a l’Institut Municipal d’Hisenda de 

Barcelona i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La persona interessada 

 

Data,    

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades personals seran  

tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat  

de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 0162), legitimada en base al vostre cons entiment. Tret  
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vo stres dades, així com altres  

drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades  

a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades  

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11  
de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic , ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per a la realització de  

comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

 
Exemplar per a la persona interessada 

Nom i cognoms NIF/NIE 

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta) Població i codi postal Telèfon 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Any construcció immoble Superfície en m² de l’habitatge 

Nom i cognoms / Raó social NIF/NIE 

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta) Població i codi postal Telèfon 

Nom i cognoms NIF/NIE 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població Telèfon Adreça electrònica de contacte 

ATENCIÓ 

recordi que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres. 

SEGELL REGISTRE DIGITAL 
 

 

2018 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

