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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 DE SUBVENCIÓ
AJUT COMPLEMENTARI INDIVIDUAL
(PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ASCENSOR I/O
PER ALTRES ACTUACIONS:

PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL)
Núm. expedient
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF / NIE

Tipus de via

Codi postal

Nom de la via

Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Pis

Porta

Adreça electrònica

BARCELONA
Dades de la persona de contacte (si és diferent a la sol·licitant)
Nom i cognoms

NIF / NIE

Tipus de via

Codi postal

Nom de la via

Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Adreça electrònica

BARCELONA
SOL·LICITO:
L’ajut complementari respecte a la subvenció que es concedeixi a la Comunitat de Propietaris, corresponent a la meva aportació individual, per a
les obres de

a la finca del situada a l’adreça
número

de Barcelona,

segons estableix la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
APORTO ORIGINAL I CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA (cal marcar les caselles corresponents)
Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de tots els co-propietaris.
Acreditació de la propietat de l’habitatge: nota simple del Registre de la Propietat.
Certificat de la Comunitat de Propietaris, signat pel president i pel secretari-administrador, per acreditar l’aportació individual per a les obres,
segons model normalitzat.
Imprès de domiciliació bancària, segons model normalitzat, on consti el compte corrent de la Comunitat de Propietaris, o bé de la persona
interessada, segons el cas.
Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació (d’acompliment dels requisits de la convocatòria, de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i de les subvencions rebudes per altres administracions públiques), segons model normalitzat.
Autorització de tots els co-propietaris per realitzar la càrrega sobre l’habitatge al Col·legi de Registradors de la Propietat, segons model
normalitzat.
Autorització segons model normalitzat, de tots els co-propietaris, al 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.

Localitat i data

,

Signatura de la persona sol·licitant

Nom i cognoms
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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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
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Barcelona), indicant al sobre “Tutela de drets LOPD” i adjuntant còpia del document que acrediti la vostra identitat.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
(PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL)

Núm. expedient
Dades de la persona sol·licitant
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

Adreça electrònica

BARCELONA
DECLARO (cal marcar les caselles que correspongui):
Que amb relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud:
L’habitatge afectat és de la meva propietat i constitueix la residència habitual i permanent.
La unitat familiar no disposa de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.
La unitat familiar ha demanat o ha obtingut altres ajuts a _____________________________ per un import de _______________ €
La unitat familiar no ha demanat ni ha obtingut altres ajuts.
Que, d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions:
Els membres de la unitat familiar no es troben 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.

Els membres de la unitat familiar estan 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.
Data:

Signatura
Nom i cognoms:
(1) Cal indicar si s’actua com a propietari, 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.
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CERTIFICAT DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
APORTACIÓ INDIVIDUAL
(PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL)

Núm. expedient

En/na

, amb NIF/NIE

qualitat

de

secretari/administrador

de

la

Comunitat
,

NIF

de

Propietaris

núm.

,

codi

de
postal

, actuant en
l’immoble

situat
de

a

la

via

Barcelona,

amb

.

CERTIFICO:
Que

en

la

reunió

de

la

Comunitat

de

Propietaris

celebrada

, núm.

a
, el dia

,
a les

a

la

via

hores, es va

acordar:

1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en

_.

2. El senyor/la senyora (nom i cognoms)
porta)

propietari/propietària de l’habitatge (pis,

haurà de fer una aportació de

euros per al pagament d’aquestes obres en

l’esmentada finca.
3. Que la persona interessada ha abonat / no ha abonat aquesta quantitat a la Comunitat de Propietaris (indiqueu una de les dues opcions).
4. Respecte a la subvenció que concedeixi el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per les obres esmentades, al propietari de l’habitatge (pis,
porta)

se li aplicarà un coeficient de

%, i la quantia resultant serà la quantia de subvenció imputable a

aquest propietari sobre la quantia total que es concedeixi a la Comunitat de Propietaris.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del president de la Comunitat de Propietaris, a fi de tramitar la sol·licitud d’ajuts abans
esmentada davant el Consorci de l'Habitatge de Barcelona (són imprescindibles ambdues signatures).
vist i plau

El secretari / La secretària

El president / La presidenta

Signatura
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 del document que acrediti la vostra identitat.
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AUTORITZACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR PER A
L’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER
TRIBUTARI (PROGRAMA DE COHESIÓ SOCIAL)
REHABILITACIÓ INTERIOR D’HABITATGE

Núm. expedient
Les persones sotasignades autoritzen a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, entitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona,
a sol·licitar informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control de la subvenció complementària individual , quan la persona
que figura a l’apartat A d’aquesta autorització en pugui resultar beneficiària.
Així, aquesta autorització és per a 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.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i control de la subvenció esmentada i en aplicació del que disposa la disposició
addicional quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, General Tributària, que permeten, amb la autorització prèvia de l’interessat, la cessió
de les dades tributàries que les administracions públiques necessitin per al desenvolupament de les seves funcions.

A. Dades de la persona sol·licitant de l'ajut detallat que atorga l'autorització
Nom i cognoms

NIF / NIE

Signatura

B. Dades dels altres membres de la unitat familiar del sol·licitant, els ingressos dels quals són computables per al
reconeixement, seguiment i control de l'ajut (únicament persones més grans de 18 anys).

Parentiu amb la
persona sol·licitant

Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

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.
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AUTORITZACIÓ PER
REALITZAR LA CÀRREGA
SOBRE L’HABITATGE
(PROGRAMES DE COHESIÓ SOCIAL)

Núm. expedient

Dades de la persona propietària de l’habitatge
Nom i cognoms

NIF / NIE

Tipus de via

Codi postal

Nom de la via

en qualitat de

Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica

BARCELONA

AUTORITZO (1)
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida perquè realitzi les gestions necessàries amb el Col·legi de Registradors de la Propietat,
per tal de fer efectiva la càrrega sobre l’habitatge situat a l’adreça
número

, pis

, porta

de

Localitat i data

de Barcelona, de l’import de l‘ajut complementari individual per a les obres
realitzades en aquest mateix immoble.

,

Signatura
Nom i cognoms

(1) La càrrega sobre la propietat es farà efectiva a partir de l’abonament a la persona interessada, per l’import de l’ajut individual
complementari.

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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AUTORITZACIÓ PER
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SOBRE L’HABITATGE
(PROGRAMES DE COHESIÓ SOCIAL)
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NIF / NIE
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Codi postal

Nom de la via
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Número

Població

Telèfon

Bloc

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica

BARCELONA
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l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida perquè realitzi les gestions necessàries amb el Col·legi de Registradors de la Propietat,
per tal de fer efectiva la càrrega sobre l’habitatge situat a l’adreça
número

, pis

, porta

de

Localitat i data

de Barcelona, de l’import de l’ajut complementari individual per a les obres
realitzades en aquest mateix immoble.

,

Signatura
Nom i cognoms

(1) La càrrega sobre la propietat es farà efectiva a partir de l’abonament a la persona interessada, per l’import de l’ajut individual
complementari.

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.

