SEGELL REGISTRE DIGITAL

2017

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Avinguda de les Drassanes, 6-8, pl.20 08001 - BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat www.bcn.cat/paisatgeurba

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME TÈCNIC
EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL O
EN HABITATGES UNIFAMILIARS

Núm. d’expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de la persona presentant o representant (titular / president de la Comunitat / altres)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom i cognoms

NIF/NIE

Tipus de via

Nom de la via

Codi postal

Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica de contacte

SOL·LICITO que les possibles comunicacions em siguin enviades per correu electronic a l’adreça proporcionada. Quan això no
sigui possible les notificacions s’enviaran per correu postal.
Dades de l’edifici per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Nom de la via

Número

Any construcció

Total habitatges

m² habitatges

Bloc

Escala

Total locals comercials

Codi postal
m² locals

SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents:
PATOLOGIES ESTRUCTURALS
Fonaments Estructura
vertical Estructura
horitzontal
OBRES NO ESTRUCTURALS
Façana exterior
Façana interior o posterior
Celobert
Paret mitgera
Terrat / Coberta
Escala / Vestíbul

ACCESSIBILITAT
Instal·lació d’ascensor
Supressió de traves i barreres arquitectòniques
REDACCIÓ D’INFORMES D’INSPECCIÓ
TÈCNICA DELS EDICICIS (IITE)
IITE + certificat d’eficiència energètica
INSTAL·LACIONS

_______________________
_______________________

ESTALVI ENERGÈTIC
Actuacions actives
Actuacions passives
Cobertes verdes
ALTRES

_______________________
_______________________
_______________________

AUTORITZO el Consorci de l’Habitatge de Barcelona perquè, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, 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 representant
Data,
ATENCIÓ
recordi que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l'Administració
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INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME TÈCNIC
EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL O
EN HABITATGES UNIFAMILIARS

Núm. d’expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de la persona presentant o representant (titular / president de la Comunitat / altres)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom i cognoms

NIF/NIE

Tipus de via

Nom de la via

Codi postal

Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica de contacte

SOL·LICITO que les possibles comunicacions em siguin enviades per correu electronic a l’adreça proporcionada. Quan això no
sigui possible les notificacions s’enviaran per correu postal.
Dades de l’edifici per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Nom de la via

Número

Any construcció

Total habitatges

m² habitatges

Bloc

Escala

Total locals comercials

Codi postal
m² locals

SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents:
PATOLOGIES ESTRUCTURALS
Fonaments Estructura
vertical Estructura
horitzontal
OBRES NO ESTRUCTURALS
Façana exterior
Façana interior o posterior
Celobert
Paret mitgera
Terrat / Coberta
Escala / Vestíbul

ACCESSIBILITAT
Instal·lació d’ascensor
Supressió de traves i barreres arquitectòniques
REDACCIÓ D’INFORMES D’INSPECCIÓ
TÈCNICA DELS EDICICIS (IITE)
IITE + certificat d’eficiència energètica
INSTAL·LACIONS

_______________________
_______________________

ESTALVI ENERGÈTIC
Actuacions actives
Actuacions passives
Cobertes verdes
ALTRES

_______________________
_______________________
_______________________

AUTORITZO el Consorci de l’Habitatge de Barcelona perquè, a través de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, 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 representant
Data,
ATENCIÓ
recordi que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a la persona interessada
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COMUNICAT D'INICI D'OBRES

Núm. expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant (administrador / president de la Comunitat / altres)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Porta

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.
que adjunto,

de data

MANIFESTO
que he rebut l’informe tècnic previ i que conec els requisits que s’hi indiquen.
COMUNICO
l’inici de les obres, que van a càrrec de les empreses:

DNI

DNI

La persona interessada

Data,

ATENCIÓ
Els permisos d’obres han d’estar vigents fins a la finalització de les obres.
Caldrà sempre avisar el tècnic de l’Institut abans de realitzar qualsevol aplicació cromàtica.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l'Administració
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COMUNICAT D'INICI D'OBRES

Núm. expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant (administrador / president de la Comunitat / altres)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Porta

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.
que adjunto,

de data

MANIFESTO
que he rebut l’informe tècnic previ i que conec els requisits que s’hi indiquen.
COMUNICO
l’inici de les obres, que van a càrrec de les empreses:

DNI

DNI

La persona interessada

Data,

ATENCIÓ
Els permisos d’obres han d’estar vigents fins a la finalització de les obres.
Caldrà sempre avisar el tècnic de l’Institut abans de realitzar qualsevol aplicació cromàtica.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a la persona interessada
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COMUNICAT D'ACABAMENT D'OBRES

Núm. expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Número

Porta

Codi postal

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.

de data

COMUNICO que s’han finalitzat les obres, i ADJUNTO la documentació següent:
- Imprès de domiciliació bancària en model normalitzat, amb el segell de l’entitat corresponent.
- Original i còpia de les factures de les obres realitzades, amb el detall de cada actuació efectuada.
- Original i còpia dels rebuts (o documents de pagament diferit indicats a la convocatòria) que justifiquin la despesa realitzada.
- Full resum de les factures i rebuts del cost de les obres, segons model normalitzat.
- Certificat final d’obres emès pel tècnic competent.

La persona interessada

Data,

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l'Administració
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COMUNICAT D'ACABAMENT D'OBRES

Núm. expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Número

Porta

Codi postal

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.

de data

COMUNICO que s’han finalitzat les obres, i ADJUNTO la documentació següent:
- Imprès de domiciliació bancària en model normalitzat, amb el segell de l’entitat corresponent.
- Original i còpia de les factures de les obres realitzades, amb el detall de cada actuació efectuada.
- Original i còpia dels rebuts (o documents de pagament diferit indicats a la convocatòria) que justifiquin la despesa realitzada.
- Full resum de les factures i rebuts del cost de les obres, segons model normalitzat.
- Certificat final d’obres emès pel tècnic competent.

La persona interessada

Data,

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a la persona interessada
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SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ
Núm. expedient

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Porta

Número

Codi postal

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.

de data

SOL·LICITO
la subvenció per les obres de
MANIFESTO
conèixer que el pagament de la subvenció queda condicionat a l’acabament de les obres i al compliment de tots els requisits establerts
en l’informe tècnic, a les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i a la convocatòria vigent
en el moment de la presentació del comunicat d’acabament d’obres.
La persona interessada

Data ,

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l'Administració

SEGELL REGISTRE DIGITAL

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Avinguda de les Drassanes, 6-8, pl.20 08001 - BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat www.bcn.cat/paisatgeurba

2017
SOL·LICITUD D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ
Núm. expedient

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms

NIF/NIE

Dades de la persona presentant o representant
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta)

Població i codi postal

Telèfon

Dades de l’edifici o habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Pis

Nom de la via

Porta

Número

Codi postal

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

En relació a les obres
autoritzades per llicència,
comunicat o assabentat núm.

de data

SOL·LICITO
la subvenció per les obres de
MANIFESTO
conèixer que el pagament de la subvenció queda condicionat a l’acabament de les obres i al compliment de tots els requisits establerts
en l’informe tècnic, a les Bases reguladores d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i a la convocatòria vigent
en el moment de la presentació del comunicat d’acabament d’obres.
La persona interessada

Data ,

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a la persona interessada
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SOL·LICITUD DE PAGAMENT / TRANSFERÈNCIA
BANCÀRIA PER A PAGAMENT A CREDITORS
(les dades bancàries sol·licitades poden ser substituïdes per document oficial
emès per la corresponent entitat i presentat adjuntament a aquest document)
Núm. expedient

CREDITORS
TITULAR DEL COMPTE CORRENT O D’ESTALVI

NIF/NIE

(Comunitat de Propietaris, raó social, nom i cognoms...)

DOMICILI DEL TITULAR DEL COMPTE

LOCALITAT I CODI POSTAL

(carrer, plaça..., núm.)

BANC / CAIXA

NOM DE L’ENTITAT BANCÀRIA

CODI IBAN

DOMICILI DE L’ENTITAT BANCÀRIA

LOCALITAT I CODI POSTAL

(carrer, plaça..., núm.)

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades antecedents corresponen al
compte obert al nom que s’esmenta.

Barcelona
Signat
Nom, cognoms i segell, en cas d’empresa o entitat
Diligència de conformitat de l’entitat bancària

Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina.

El/la director/a

Signat i segellat

Aquest document no serà vàlid si es presenta amb correccions i/o esmenes.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Núm. expedient
Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE

Dades de la persona representant
Nom i cognoms

NIF / NIE

Tipus de via

Codi postal

Nom de la via

Població

en qualitat de (1)

Número

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Escala

Codi postal

Adreça electrònica

Dades de l'edifici o de l'habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Nom de la via

Número

Bloc

DECLARO (cal marcar les caselles que correspongui):
Que en relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud:

SI

NO

- Hem demanat o hem obtingut altres ajuts a _____________________________ per l’import de _______________ €
- Que els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA) tenen caràcter recuperable amb 100%.
- Que els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA) tenen caràcter recuperable amb _____% de prorrata.

Que, d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
No em trobo en cap de les circumstàncies següents:
- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, estar declarat en concurs, estar subjecte a intervenció judicial o
inhabilitat conforme a la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació
- Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
- Estar sotmès en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en els terminis que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
- Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
- Haver estat sancionat mitjançant sentència ferma o resolució administrativa ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics segons la Llei de
subvencions i/o la Llei General Tributària.
Estic al corrent:
- De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. (2)
- Del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.
Localitat i data:

,

Signatura del president de la comunitat de propietaris / propietari (en el cas de propietat vertical o habitatge unifamiliar)

Nom i cognoms:
(1) Cal indicar si s’actua com a titular, arrendatari, usufructuari, etc. en el cas de persones naturals.
(2) Si l’import de la subvenció concedida supera els 3.000 euros, serà necessari aportar certificats acreditatius que el promotor de les obres de
rehabilitació està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb l’Ajuntament de Barcelona i amb la Seguretat Social (en compliment del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - BOE núm.
176, de 25 de juliol de 2006).
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar
expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial o
d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà
(av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001 Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Avinguda de les Drassanes, 6-8, pl.20 08001 - BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat www.bcn.cat/paisatgeurba

SEGELL REGISTRE DIGITAL

2017

CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Jo,

, amb NIF/NIE

,

que actuo en qualitat de secretari-administrador de la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat a la via
, núm.
NIF

, codi postal

de Barcelona, amb

.

CERTIFICO:
- Que el/la president/a de la Comunitat de Propietaris és el senyor/senyora
NIF/NIE

domicili a

telèfon
- Que

,
, núm.

, pis

de

i adreça electrònica de contacte
en

la

reunió

de

la

Comunitat

de

Propietaris

amb
,

.
celebrada

, núm.

a

,

, el dia

a

la

a les

via

hores, es va acordar:

1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en (marqueu amb una X les actuacions):
PATOLOGIES ESTRUCTURALS
Fonaments Estructura
vertical Estructura
horitzontal
OBRES NO ESTRUCTURALS
Façana exterior
Façana interior o posterior
Celobert
Paret mitgera
Terrat / Coberta
Escala / Vestíbul

ACCESSIBILITAT

ESTALVI ENERGÈTIC
Actuacions actives
Actuacions passives
Cobertes verdes

Instal·lació d’ascensor
Supressió de traves i barreres arquitectòniques
REDACCIÓ D’INFORMES D’INSPECCIÓ
TÈCNICA DELS EDICICIS (IITE)
IITE + certificat d’eficiència energètica
INSTAL·LACIONS

_______________________
_______________________

ALTRES

_______________________
_______________________
______________________

2. Aprovar el cost previst de les obres de l'empresa o empreses
segons el pressupost aportat, per un import total de

,
euros.

3. Demanar la sol·licitud d’ajuts als serveis competents del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, segons la normativa i les con vocatòries vigents.
4. Designar el senyor/la senyora

per representar la comunitat de

propietaris davant els serveis competents del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i autoritzar-lo/a perquè actuï en nom i representació de la
comunitat, als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1.
5. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i de les convocatòries vigents, per obtenir els ajuts.
6. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del president de la Comunitat, a fi de tramitar la sol·licitud d’ajuts abans
esmentats davant el Consorci de l'Habitatge de Barcelona (són imprescindibles ambdues signatures).

El secretari / La secretària

vist i plau
El president / La presidenta

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Localitat i data,

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la Campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (Av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.
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RESUM DEL COST DE L’OBRA A REALITZAR
SEGONS PRESSUPOSTOS APORTATS
PER A CADA TIPUS D’OBRA

Núm. expedient

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social

NIF/ NIE

Dades de l’immoble o de l’habitatge per rehabilitar del municipi de Barcelona
Tipus de via

Nom de la via

Codi postal

Any construcció immoble

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

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, honorarirs, taxes i impostos. Sumatori (1)-(7)):
En números
€ En lletra:
euros,
el pressupost d’obra declarant a aquest document s'ajusta al pressupost d’execució material de l’empresa i a allò declarat a ls 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, president de la Comunitat, apoderat o llogater.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la campanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.
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RELACIÓ DE FACTURES / DOCUMENTACIÓ ANNEXA
PRESENTADA DEL COST DE L’OBRA REALITZADA

Adreça

Núm. expedient

Tipus d’obra
Nom empresa
Factura número

NIF empresa

Núm. pressupost
% IVA

Import

Import IVA

Import total

Rebut / Transferència

TOTAL COST OBRA
Tipus d’obra
Nom empresa
Factura número

NIF empresa
Import

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

Import total

Rebut / Transferència

TOTAL COST OBRA
Honoraris tècnics

Factura número

NIF empresa

Import

% IVA

Import IVA

Import total

TOTAL COST
HONORARIS TÈCNICS
Declaro que es relacionen i aporten totes les factures i rebuts corresponents a l’execució de l’obra subvencionable, donant per entregats
tots els documents de despesa.
Localitat i Data

Signatura
El promotor (Nom i Cognom)

, en qualitat de (1)

(1) Cal indicar si s’actua com a propietari, administrador, president de la Comunitat, apoderat o llogater.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la ca. mpanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a l’Administració
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RELACIÓ DE FACTURES / DOCUMENTACIÓ ANNEXA
PRESENTADA DEL COST DE L’OBRA REALITZADA

Adreça

Núm. expedient

Tipus d’obra
Nom empresa
Factura número

NIF empresa

Núm. pressupost
% IVA

Import

Import IVA

Import total

Rebut / Transferència

TOTAL COST OBRA
Tipus d’obra
Nom empresa
Factura número

NIF empresa
Import

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

Import total

Rebut / Transferència

TOTAL COST OBRA
Honoraris tècnics

Factura número

NIF empresa

Import

% IVA

Import IVA

Import total

TOTAL COST
HONORARIS TÈCNICS
Declaro que es relacionen i aporten totes les factures i rebuts corresponents a l’obra subvencionable, donant per entregats tots els
documents de despesa.
Localitat i Data

Signatura
El promotor (Nom i Cognom)

, en qualitat de (1)

(1) Cal indicar si s’actua com a propietari, administrador, president de la Comunitat, apoderat o llogater.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en un fitxer, titularitat de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvenció d’obres acollides a la ca. mpanya “Barcelona, posa’t guapa” i d’expedients d’ajut a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial o d’habitatges. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà (av. Drassanes, 6-8, pl. 21a, 08001
Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.

Exemplar per a la persona interessada

