2020

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'ACABAMENT D'OBRES
I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

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

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.

-

Factures de les obres realitzades, amb el detall de cada actuació efectuada.

-

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 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.

Exemplar per a l'Administració

Escala
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COMUNICO que s’han finalitzat les obres, i ADJUNTO la documentació següent:
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Imprès de domiciliació bancària en model normalitzat, amb el segell de l’entitat corresponent.

-

Factures de les obres realitzades, amb el detall de cada actuació efectuada.

-

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 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.

Exemplar per a la persona interessada

Escala
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SEGELL REGISTRE DIGITAL

2020

RELACIÓ DE FACTURES /
DOCUMENTACIÓ ANNEXA PRESENTADA
DEL COST DE L’OBRA REALITZADA
Adreça

Núm. expedient

Tipus d’obra
Nom empresa

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST OBRA

0,00 €

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

Import total

0,00 €

Rebut / Transferència

0,00 €

Tipus d’obra
Nom empresa

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST OBRA

0,00 €

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

0,00 €

Honoraris tècnics

Import total

Rebut / Transferència

0,00 €

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST
HONORARIS TÈCNICS

0,00 €

% IVA

Import IVA

Import total

0,00 €

0,00 €

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 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.

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

Núm. expedient

Tipus d’obra
Nom empresa

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST OBRA

0,00 €

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

0,00 €

Import total

Rebut / Transferència

0,00 €

Tipus d’obra
Nom empresa

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST OBRA

0,00 €

Núm. pressupost
% IVA

Import IVA

0,00 €

Honoraris tècnics

Import total

Rebut / Transferència

0,00 €

NIF empresa

Factura número

Import

TOTAL COST
HONORARIS TÈCNICS

0,00 €

% IVA

Import IVA

Import total

0,00 €

0,00 €

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 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.

Exemplar per al sol·licitant
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
PER A PAGAMENT A CREDITORS

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.
Aquest document no serà vàlid si es presenta amb correccions i/o esmenes.

Diligència de conformitat de l’entitat bancària

Barcelona
Signat
Nom, cognoms i segell, en cas d’empresa o entitat

Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina.

El/la director/a

Signat i segellat
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.

