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FITXA LOCAL_______________________________________________________________  
 
ADREÇA: ANAÏS NIN, 9-13, LOC. 1-2.  
 
ELS LOCALS ESTÁN SEPARATS PER UNA PARET I ES PODEN UNIR EN UN DE SOL. 
 
REBUT MENSUAL LOT DELS 2 LOCALS: 
 
253,08 M2 
   
LLOGUER: 885,78 € 
REPERCUSSIONS FISCALS: 209,18 € 
MÉS IVA 21%:  229,94 € 
QUOTA COMUNITAT: 0 € 
TOTAL REBUT MENSUAL: 1.324,90 € 
 
 
 
CARÈNCIA EN EL PAGAMENT DEL LLOGUER: 6 MESOS 
CONTRACTE DE 15 ANYS 
FIANÇA: 1.771,56 € 
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LOCAL 1  
 
SUPERFÍCIE ÚTIL M2: 129,50 m2  
ALTURA:  3,69m2 
METRES LINEALS DE FAÇANA QUE DONEN AL CARRER: 21,01 ml.  
 
OBRA NOVA 
ANY CONSTRUCCIÓN: 2009 
ACABATS: OBRA BASTA      
SORTIDA DE FUMS: NO 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4949413DF3844H0044RG 
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LOCAL 2 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL M2: 123,58 m2 
 
ALTURA: 3,43m2 
METRES LINEALS DE FAÇANA QUE DONEN AL CARRER: 14,84 ml.  
 
OBRA NOVA 
ANY CONSTRUCCIÓN: 2009 
ACABATS: OBRA BASTA  
SORTIDA DE FUMS: SI  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4949413DF3844H0045TH 
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

L'Institut Català d'Energia ha rebut i ha acceptat la sol·licitud d'exempció del procés de certificació energètica d'edificis que ha 
presentat. Gràcies

Dades generals

10/04/2014 09:29:14

Data de registre

9015-141400/2014

Número de registre

RV7SRJBRX

Codi de tràmit (ID)

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit: 
     - Per internet a l'adreça http://www.gencat.cat/ovt 
     - Per telèfon trucant al 012. 
  
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

INFORMACIÓ RELLEVANT PER A L'USUARI. 
  
Mitjançant sol·licitud adreçada a l'Institut Català d'Energia, vostè ha declarat que l'immoble que 
s'indica al document adjunt i que és de la vostra propietat no està subjecte a l'àmbit d'aplicació 
del procediment bàsic per a la certificació energètica  dels edificis per trobar-se incurs en 
alguna de les situacions que enumera l'article 2.2 del Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel 
qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis 
  

Atès que l'òrgan competent per a la gestió d'aquest registre és l'Institut Català d'Energia, us 
comuniquem que la vostra declaració es recollirà en un arxiu d'exclusió d'aplicació del 
Procediment bàsic  de certificació energètica. 
  
D'altra banda, d'acord amb l'article 11.3 del RD 235/2013, vostè, com a propietari de l'edifici o 
de l'immoble, és el responsable de la renovació o actualització del certificat d'eficiència 
energètica conforme a les condicions que estableixi l'òrgan competent quan consideri que 
existeixen variacions en aspectes de l'edifici que puguin modificar tant el certificat d'eficiència 
energètica obtingut, com la situació d'exclusió de l'àmbit d'aplicació del procediment de 
certificació. 
  
Així mateix,  i en virtut del Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment 
bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis, i es crea el registre de certificats 
d'eficiència energètica en l'àmbit territorial de Catalunya, amb el fi de donar compliment a les 
exigències que estableix la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 
de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, els organismes competents de 
la Generalitat de Catalunya podran exercir les funcions de control i inspecció amb l'objectiu de 
comprovar i vigilar el compliment de l'obligació de certificació, i exercir el règim sobre 
infraccions i sancions en la matèria de certificació energètica dels edificis que es regula a les 
Disposicions addicionals tercera i  quarta de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, 
regeneració i renovació urbanes. 
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Motius per no dur a terme la certificació

Local sense condicionar. En aquest cas, el certificat d'eficiència energètica es presentarà a l'

Terciari

Ús de l'edifici a no certificar

Comerç

Tipus d'edifici terciari

4949413DF3844H0045TH

Referència cadastral

EX: 1234567CG1011N0024JG  / 1234567CG1011N

Es tracta d'un Local nou, per estrenar. Abans d'obrir  al públic s'hauran de col¿locar els 
tancaments i les instal¿lacions que calguin.

Observacions

Adreça habitatge o edifici objecte de l'exempció

ANAÏS NIN

Nom de la via

09

Número

L2

Porta

00

PisEscalaBloc

08019

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Barcelonès

Comarca

Barcelona

Població
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Dades del representant o tècnic que té encomanada la gestió

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

ESTEBAN ADRIAN

Nom

CANOSA

Primer cognom

LEO

Segon cognom

38872039S

Número d'identificació

estebancanosa@coac.net

Adreça de correu electrònic

686653635

Telèfon mòbil

935313891

Telèfon fix

DNI

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

ESCORIAL

Nom de la via

21

Número

Bloc Escala

05

Pis

02

Porta

08024

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Barcelona

Municipi

Espanya

País

Persona que emplena el formulari 

Altres dades del tècnic

44358-1

Nº col·legiat

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi

Arquitecte

Titulació
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriModel sobre el motiu de l'exempció del tràmit de certificació (format .pdf o .zip). 
Exempcio Anais Nin 09.pdf

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Declaro responsablement
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Les persones que subscriuen autoritzen,

A l’Institut Català d'Energia a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en 
els termes establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

A l'Institut Català d'Energia a cedir les vostres dades a altres Administracions Públiques competents en matèria de certificació 
energètica d'edificis.”
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

       

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’ICAEN, degudament inscrit 
al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el  control i les inspeccions del 
Registre de Certificació Energètica d’Edificis així com l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

També us informem que, segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les vostres dades  personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual 
de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan  responsable del fitxer és la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o 
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.  

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les vostres 
dades, pot contactar amb l’Institut Català d’Energia en l’adreça, C. Pamplona, 113, 3a planta, 08018 (Barcelona) o a l’adreça 
electrònica: icaen@gencat.cat, o bé amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan responsable del fitxer 
automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, en l’adreça Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol•liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

L'Institut Català d'Energia ha rebut i ha acceptat la sol·licitud d'exempció del procés de certificació energètica d'edificis que ha 
presentat. Gràcies

Dades generals

10/04/2014 09:19:20

Data de registre

9015-141390/2014

Número de registre

6QJRG68WY

Codi de tràmit (ID)

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit: 
     - Per internet a l'adreça http://www.gencat.cat/ovt 
     - Per telèfon trucant al 012. 
  
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

INFORMACIÓ RELLEVANT PER A L'USUARI. 
  
Mitjançant sol·licitud adreçada a l'Institut Català d'Energia, vostè ha declarat que l'immoble que 
s'indica al document adjunt i que és de la vostra propietat no està subjecte a l'àmbit d'aplicació 
del procediment bàsic per a la certificació energètica  dels edificis per trobar-se incurs en 
alguna de les situacions que enumera l'article 2.2 del Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel 
qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis 
  

Atès que l'òrgan competent per a la gestió d'aquest registre és l'Institut Català d'Energia, us 
comuniquem que la vostra declaració es recollirà en un arxiu d'exclusió d'aplicació del 
Procediment bàsic  de certificació energètica. 
  
D'altra banda, d'acord amb l'article 11.3 del RD 235/2013, vostè, com a propietari de l'edifici o 
de l'immoble, és el responsable de la renovació o actualització del certificat d'eficiència 
energètica conforme a les condicions que estableixi l'òrgan competent quan consideri que 
existeixen variacions en aspectes de l'edifici que puguin modificar tant el certificat d'eficiència 
energètica obtingut, com la situació d'exclusió de l'àmbit d'aplicació del procediment de 
certificació. 
  
Així mateix,  i en virtut del Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment 
bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis, i es crea el registre de certificats 
d'eficiència energètica en l'àmbit territorial de Catalunya, amb el fi de donar compliment a les 
exigències que estableix la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 
de maig de 2010, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, els organismes competents de 
la Generalitat de Catalunya podran exercir les funcions de control i inspecció amb l'objectiu de 
comprovar i vigilar el compliment de l'obligació de certificació, i exercir el règim sobre 
infraccions i sancions en la matèria de certificació energètica dels edificis que es regula a les 
Disposicions addicionals tercera i  quarta de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, 
regeneració i renovació urbanes. 
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Motius per no dur a terme la certificació

Local sense condicionar. En aquest cas, el certificat d'eficiència energètica es presentarà a l'

Terciari

Ús de l'edifici a no certificar

Comerç

Tipus d'edifici terciari

4949413DF3844H0044RG

Referència cadastral

EX: 1234567CG1011N0024JG  / 1234567CG1011N

Es tracta d'un Local nou, per estrenar. Abans d'obrir al públic s'hauran de col.locar els 
tancaments i les instal.lacions que calguin.

Observacions

Adreça habitatge o edifici objecte de l'exempció

ANAÏS NIN

Nom de la via

13

Número

L1

Porta

00

PisEscalaBloc

08019

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Barcelonès

Comarca

Barcelona

Població
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Dades del representant o tècnic que té encomanada la gestió

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

ESTEBAN ADRIAN

Nom

CANOSA

Primer cognom

LEO

Segon cognom

38872039S

Número d'identificació

estebancanosa@coac.net

Adreça de correu electrònic

686653635

Telèfon mòbil

935313891

Telèfon fix

DNI

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

ESCORIAL

Nom de la via

21

Número

Bloc Escala

05

Pis

02

Porta

08024

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Barcelona

Municipi

Espanya

País

Persona que emplena el formulari 

Altres dades del tècnic

44358-1

Nº col·legiat

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi

Arquitecte

Titulació
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriModel sobre el motiu de l'exempció del tràmit de certificació (format .pdf o .zip). 
Exempcio Anais Nin 13.pdf

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Declaro responsablement
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Les persones que subscriuen autoritzen,

A l’Institut Català d'Energia a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en 
els termes establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

A l'Institut Català d'Energia a cedir les vostres dades a altres Administracions Públiques competents en matèria de certificació 
energètica d'edificis.”
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Exempció de l'obligació d'obtenir la certificació.

Versió Adobe:

       

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’ICAEN, degudament inscrit 
al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el  control i les inspeccions del 
Registre de Certificació Energètica d’Edificis així com l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

També us informem que, segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les vostres dades  personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual 
de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan  responsable del fitxer és la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o 
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.  

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les vostres 
dades, pot contactar amb l’Institut Català d’Energia en l’adreça, C. Pamplona, 113, 3a planta, 08018 (Barcelona) o a l’adreça 
electrònica: icaen@gencat.cat, o bé amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan responsable del fitxer 
automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, en l’adreça Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol•liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.


