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INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

2020

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME TÈCNIC
DELS AJUTS PEL FOMENT DE LA PROTECCIÓ I
LA MILLORA DEL PAISATGE URBÀ
Núm. expedient
Núm. llicència

__

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 (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 notificació durant tot el tràmit de l’expedient
Nom

Cognoms

NIF/NIE/CIF

Notificació electrònica
Adreça electrònica

Notificació correu postal
Tipus de via:
Nom de la Via:

Telèfon mòbil de notificació

Número:

Bloc:

Escala:

Codi Postal:

Pis:

Porta:

Població

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

Nom de la via

Any construcció

Total habitatges

Número
m² habitatges

Bloc

Escala

Total locals comercials

Codi postal
m² locals

SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents:
A
b.
b.i.
b.v.
b.vi.
C

OBRES DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS
Foment de la naturalització i la sostenibilitat
Naturalització (cobertes/murs/altres)
Materials amb baixa petjada ecològica
Eliminació d'elements nocius per la salut

B
a.
b.
c.
d.
d.i.

ESTABLIMENTS COMERCIALS
Rehabilitació restauració i millora de la imatge ext.
Millora de l'accessibilitat en locals comercials
Millora de sostenibilitat en locals
Actuacions col·lectives
c. Gran de Sant Andreu i Pl. del Mercadal

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES (expliqueu a baix):

AUTORITZO 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
ATENCIÓ
recordeu que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres.
Data,
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que en enviar aquest formulari consentiu, que les
vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “Gestió
de l'Ordenança del Paisatge Urbà”) amb la finalitat de gestionar els expedients, tràmits i llicencies derivades de
l’aplicació de l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà, 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 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 la realització de comunicacions
directament relacionades amb la finalitat indicada.

Exemplar per a l'Administració
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2020

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I D’INFORME TÈCNIC
DELS AJUTS PEL FOMENT DE LA PROTECCIÓ I
LA MILLORA DEL PAISATGE URBÀ
Núm. expedient
Núm. llicència
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 (administrador / president de la Comunitat / altres)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Població i codi postal 7elèfon

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

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

Cognoms

NIF/NIE/CIF

Notificació electrònica
Adreça electrònica

Notificació correu postal
Tipus de via:
Nom de la Via:

Telèfon mòbil de notificació

Número:

Bloc:

Escala:

Codi Postal:

Pis:

Porta:

Població

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

Nom de la via

Any construcció

Total habitatges

Número
m² habitatges

Bloc

Total locals comercials

Escala

Codi postal
m² locals

SOL·LICITO informe tècnic gratuït sobre la realització de les obres següents
A
b.
b.i.
b.v.
b.vi.
C

OBRES DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS
Foment de la naturalització i la sostenibilitat
Naturalització (cobertes/murs/altres)
Materials amb baixa petjada ecològica
Eliminació d'elements nocius per la salut

B
a.
b.
c.
d.
d.i.

ESTABLIMENTS COMERCIALS
Rehabilitació restauració i millora de la imatge ext.
Millora de l'accessibilitat en locals comercials
Millora de sostenibilitat en locals
Actuacions col·lectives
c. Gran de Sant Andreu i Pl. del Mercadal

ACTUACIONS EXTRAORDINÀRIES (expliqueu a baix):

AUTORITZO 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
ATENCIÓ
recordeu que és imprescindible comunicar l’inici i el final de les obres.
Data,
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que en enviar aquest formulari consentiu, que les
vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “Gestió
de l'Ordenança del Paisatge Urbà”) amb la finalitat de gestionar els expedients, tràmits i llicencies derivades de
l’aplicació de l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà, 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 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 la realització de comunicacions
directament relacionades amb la finalitat indicada.

Exemplar per a la persona interessada
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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 un import de _______________ €
- Que els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA) tenen caràcter, total o parcialment recuperable.
- Que he demanat permís d’obres amb número:____________________________________________________________

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 de termini reglamentàriament. (2)
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 la normativa de protecció de dades us informem que en enviar aquest formulari consentiu que les vostres
dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “Gestió de
l'Ordenança del Paisatge Urbà”) amb la finalitat de gestionar els expedients, tràmits i llicencies derivades de l’aplicació de
l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà, 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 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 la realització de comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada.
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Avinguda de les Drassanes, 6-8, pl.20 08001 - BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat
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CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Exp. núm. _______________
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

amb
,

.

Propietaris

celebrada

, núm.

a

, el dia

,
a les

a

la

via

hores, es va acordar:

1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en:

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

, segons el
euros.

3. Demanar la sol·licitud d’ajuts als serveis competents de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà, segons la normativa i les convocatòries vigents.
4. Designar el senyor/la senyora

per representar la comunitat

de propietaris davant els serveis competents de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà 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

Nom i cognoms:

vist i plau
El president / La presidenta

Nom i cognoms:

Localitat i data,
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que en enviar aquest formulari consentiu que les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament
de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “Gestió de l'Ordenança del Paisatge Urbà”) amb la finalitat de gestionar els expedients, tràmits i llicencies derivades de
l’aplicació de l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà, 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 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 la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

ACORDS DE LA REUNIÓ

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA
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(PROPIETATS VERTICALS-PERSONES FÍSIQUES I
A
HABITATGES
INDIVIDUALS)

U
T
O
R Dades d'identificació de la persona propietària
I Nom i cognoms
T
Z Adreça (carrer, plaça..., núm., pis i porta)
A Població
C
I
ÓDades d'identificació de la persona propietària
Nom i cognoms

2020
Exp. núm. _______________
NIF/NIE

Codi postal

NIF/NIE

D
E Adreça (carrer, plaça..., núm., pis i porta)
Població

Codi postal

Nom i cognoms

NIF/NIE

L
E
S Dades d'identificació de la persona propietària

P Adreça (carrer, plaça..., núm., pis i porta)
E
R Població
Codi postal
S
O
Em comprometo a facilitar l'accés dels tècnics i del personal acreditat als habitatges i locals dels quals som propietaris.
N
AUTORITZO:
E
SSr./la Sra. ___________________________________________________________________________________________
El
P representar la propietat per a tramitar davant l'Institut de Paisatge Urbà l’expedient de subvenció per les obres del carrer
per
___________________________________________________________________________________.
R
O
DECLARO:
P
Que s’ha aprovat el pressupost de la/es empresa/es ____________________________________________________________
I un import total de__________________________________________________________________________________
per
E
Que
T sol·licito rebre l’import íntegre de la subvenció al compte que s’indica al full de transferència bancària, del qual som titulars
tots els propietaris.
À
R
Localitat
i data ________________, __ de/d' ___________ de _______.
I
Signatura
E
S
Nom i cognoms __________________ Nom i cognoms ___________________ Nom i cognoms _______________________

I

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que en enviar aquest formulari consentiu que les vostres dades personals siguin 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 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 la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

C
O
R
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SEGELL REGISTRE DIGITAL

2020

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

Import altres despeses

Import IVA

Total

Tipus d’obra
Nom empresa

NIF empresa

Núm. pressupost

Data pressupost

Cost total obra

Import sense IVA

Import IVA

Total

Import altres despeses

Import IVA

Total

Honoraris tècnics
Import de les taxes dels permisos d’obra
Cost total obres sol·licitades (en números):

€

El cost previst de les obres que se sol·liciten suma la quantitat de (en lletra):
euros, i s'ajusta al pressupost d’execució
material de l’empresa i a allò declarat en el moment de sol·licitar els permisos d’obra municipals.

Data ______________________
Signatura

El promotor
Nom i cognoms

en qualitat de (1)

(1) Cal indicar si s’actua com a propietari, administrador, president de la Comunitat, apoderat o llogater.
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 “Gestió de l'Ordenança del Paisatge Urbà”) amb la finalitat de gestionar els expedients, tràmits i llicencies derivades de
l’aplicació de l’Ordenança d’Usos del Paisatge Urbà, 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 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 la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
.

