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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 barcelona.cat/paisatgeurba

COMUNICAT D'INICI D'OBRES
I SOL·LICITUD DEL AJUTS

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.

de data

MANIFESTO:
que he rebut l’informe tècnic previ i que conec els requisits que s’hi indiquen: permís d'obres corresponent amb les taxes i els impostos
satisfets.
que es facilitarà l'accés dels tècnics i del personal acreditat a la finca en un període de 4 anys.
COMUNICO
l’inici de les obres, que van a càrrec de les empreses:

NIF

NIF

La persona interessada
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.

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.

Exemplar per a l'Administració
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COMUNICAT D'INICI D'OBRES
I SOL·LICITUD DEL AJUTS

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

Número

Codi postal

Bloc

Escala

Localitat

BARCELONA

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

de data

MANIFESTO:
que he rebut l’informe tècnic previ i que conec els requisits que s’hi indiquen: permís d'obres corresponent amb les taxes i els impostos
satisfets.
que es facilitarà l'accés dels tècnics i del personal acreditat a la finca en un període de 4 anys.
COMUNICO
l’inici de les obres, que van a càrrec de les empreses:

NIF

NIF

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 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.

Exemplar per a la persona interessada
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El/La senyor/senyora __________________________________________________________________
amb DNI _______________ en qualitat de president/presidenta de la Comunitat de Propietaris o
persona propietària de l'immoble situat a __________________________________________________
núm. _______, de Barcelona, i en relació a la sol·licitud de subvenció realitzada per a les obres de
____________________________________________________________________________________

MANIFESTA
1. Que l'import de la subvenció corresponent a la instal·lació de l'ascensor segons estableixi el Consorci
de l'Habitatge de Barcelona serà ENDOSAT a la societat __________________________, amb
CIF___________________, segons acords presos en el contracte signat entre l'esmentada societat i
la Comunitat de Propietaris o la propietat de l'immoble, en data _____ de ___________ de
202______.
2. El/La senyor/senyora______________________________________________________________,
amb DNI ____________ en qualitat de ________________________________________________
de l'esmentada societat, manifesta que ACCEPTA l'endós en el corresponent full de transferència
bancària, que s'adjunta al present document, i també que coneix i accepta el caràcter irrevocable
d'aquesta subvenció.
3. En cas que es denegui o revoqui l'esmentada subvenció, la Comunitat de Propietaris es compromet a
fer efectiu l'import de la mateixa a la societat esmentada.
Barcelona, _____de/d' _____________________ de 202____
Signatura
Sr/a___________________________________

Sr/a__________________________________

PEL PROMOTOR DE LES OBRES

PER L'EMPRESA REHABILITADORA

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) 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.
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El/La senyor/senyora __________________________________________________________________
amb DNI _______________ en qualitat de president/presidenta de la Comunitat de Propietaris o
persona propietària de l'immoble situat a __________________________________________________
núm. _______, de Barcelona, i en relació a la sol·licitud de subvenció realitzada per a les obres
d'instal·lació d'ascensor

MANIFESTA
1. Que l'import de la subvenció corresponent a la instal·lació de l'ascensor segons estableixi l'Institut
de Paisatge Urbà serà ENDOSAT a la societat __________________________, amb
NIF___________________, segons acords presos en el contracte signat entre l'esmentada societat i
la Comunitat de Propietaris o la propietat de l'immoble, en data _____ de ___________ de
202______.
2. El/La senyor/senyora______________________________________________________________,
amb DNI ____________ en qualitat de ________________________________________________
de l'esmentada societat, manifesta que ACCEPTA l'endós en el corresponent full de transferència
bancària, que s'adjunta al present document, i també que coneix i accepta el caràcter irrevocable
d'aquesta subvenció.
3. En cas que es denegui o revoqui l'esmentada subvenció, la Comunitat de Propietaris es compromet a
fer efectiu l'import de la mateixa a la societat esmentada.
Barcelona, _____de/d' _____________________ de 202____
Signatura
Sr/a___________________________________

Sr/a__________________________________

PEL PROMOTOR DE LES OBRES

PER L'EMPRESA INSTAL·LADORA D'ASCENSOR

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) 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.

