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 bcn.cat/paisatgeurba

2021

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I D’INFORME TÈCNIC
EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL O
EN HABITATGES UNIFAMILIARS
Núm. d’expedient:

___________________
___________________

Núm permís d’obra:

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

NIF/NIE/CIF

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

Població i codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Dades de la persona presentant o representant: ☐ Administrador

☐ President de la Comunitat

Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça electrònica

Telèfon

☐ Altres

especificar
)
icar

e specif

Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient: (Cal emplenar tots els camps)
En qualitat de:
Nom i cognoms / Raó social/ Comunitat de Propietaris

NIF/NIE/CIF

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

Població i codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Mitjà de notificació preferent:

☐ Notificació electrònica
Serà necessari disposar d’un certificat digital, DNI electrònic, o
idCAT Mòbil.

☐ Notificació correu postal

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

Nom de la via

Any construcció

Número
Total d’habitatges

2

m habitatges

Bloc

Escala

Total locals comercials

Codi Postal
2

m locals

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

ATENCIÓ
OBRES ESTRUCTURALS

ACCESSIBILITAT

ESTALVI ENERGÈTIC

☐ Fonaments

☐ Instal·lació d’ascensor

☐ Actuacions actives

☐ Estructura vertical/Estructura horitzontal

☐ Supressió de traves i barreres arquitectòniques

☐ Cobertes verdes

OBRES NO ESTRUCTURALS

INSTAL·LACIONS

ALTRES especificar

☐ Façana exterior
☐ Façana interior
☐ Celobert
☐ Paret mitgera
☐ Terrat/coberta
☐ Escala/Vestíbul

☐ Aigua ☐ Gas ☐ Electricitat ☐ Sanejament
☐ Unificació antenes TV
☐ Reordenació aparells d’aire condicionat
☐ Instal·lacions contra incendis
☐ Unificació extracció fums de cuines fins coberta

Recordi que és imprescindible
comunicar l’inici i el final de
les obres.
Cal presentar aquesta
documentació a través del
Registre Electrònic de
l’Ajuntament de Barcelona:
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/
registre-electronic

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 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 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 tractament i protecció de dades a 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 la realització de comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada.

