
  
 
 

 

 

RESUM DEL COST DE L’OBRA  A REALITZAR 
SEGONS PRESSUPOSTOS APORTATS 
PER A CADA TIPUS D’OBRA 

 

Dades d’identificació del promotor de les obres Núm. expedient    

Dades de l’habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona 

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

Codi postal Any construcció immoble superfície en m²      

Tipus d’obra 

Nom empresa    NIF empresa    

Núm. pressupost Data pressupost Cost total obra 

Import sense IVA Import IVA Total (1) 

Import altres despeses Import IVA Total (2) 

Tipus d’obra 

Nom empresa    NIF empresa    

Núm. pressupost Data pressupost Cost total obra 

Import sense IVA Import IVA Total (3) 

Import altres despeses Import IVA Total (4) 

Honoraris tècnics (5) 

Import de les taxes/impostos dels permisos d’obra (6) 

(si s’escau) Despeses financeres corresponents a la formalització d’un aval segons allò definit a l’annex 1 de la convocatòria (7) 

Quantitat total de despeses subvencionables (obres, honoraris, taxes i impostos. Sumatori (1)-(7)): 

 € (en números).    

                                                                                                                                                                                                             euros, (en lletra) 

El pressupost d’obra declarat en aquest document, s'ajusta al pressupost d’execució material de l’empresa i a allò declarat als permisos d’obra 
municipals. 

 
Data  ,  

 

Signatura 

 
El promotor 

Nom i cognoms  en qualitat de (a)   

(a) Cal indicar si s’actua com a propietari, administrador, apoderat. 
 
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 consentiment. 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 trac tament 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. 

 

 

SEGELL REGISTRE DIGITAL 
 

2018 

Nom i cognoms / Raó social NIF/ NIE 

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

