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1.1 Procediment general 

El procediment ve determinat pels passos següents: 

1. Sol·licitud d’informe tècnic previ (imprès 1) 
2. Emissió de l’informe tècnic previ 
3. Inici de les obres i sol·licitud dels ajuts (imprès 2) 
4. Finalització de les obres (imprès 3) 
5. Valoració de les actuacions efectivament realitzades  
6. Tràmit d’al·legacions 
7. Resolució i pagament dels ajuts 

La presentació de la sol·licitud d’informe no genera drets econòmics. Cal que l’actuació per 
la qual es demana informe tècnic previ, sigui acceptada com a subvencionable.  

No es podrà iniciar les obres sense haver obtingut prèviament l’informe tècnic previ 
favorable. 

El pagament de la subvenció quedarà supeditat a l’acompliment de l’informe inicial, el 
permís d’obres, la normativa vigent i les condicions establertes a la convocatòria. 

1.2  Impresos normalitzats: 

Les sol·licituds previstes en aquesta convocatòria s’han de presentar i formalitzar 
telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al portal 
de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, a l’enllaç 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/cat 

Alternativament es podran entregar les sol·licituds presencialment a les Oficines de 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, mitjançant sol·licitud de cita prèvia al 
correu paisatgeurba@bcn.cat. En qualsevol cas tota la documentació s'haurà de presentar amb un 
format digital. Tota la informació estarà a la web de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà  
https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ 

 

Procediment per als programes d’obres d’interès patrimonial i de conjunt 

A més de tot l’anterior, en el cas d’aquests ajuts, caldrà que, juntament amb la sol·licitud 
d’informe tècnic previ, el sol·licitant presenti: 

1. Instància justificativa de l’actuació d’acord amb el que s’especifica en cada programa. 

 juntament amb l’informe tècnic previ  caldrà: 

2. Informe justificatiu de l’interès específic de l’actuació emès pels serveis tècnics de 
l’IMPU 

3. Validació per part de la presidència de l’IMPU de l’admissió de la sol·licitud 
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