SEGELL REGISTRE DIGITAL

________________________________________

2019

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ, D’INFORME
D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE L’ARRANJAMENT
DE FINESTRES I DE L’AJUT ECONÒMIC –
HABITATGE INDIVIDUAL
FOMENT DE CIUTAT SA . Pintor Fortuny 17-19 entl 08001 - BARCELONA www.ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca

Núm. Expedient________________
Dades de l’habitatge
Tipus de via

Nom via

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Localitat
BARCELONA

Dades de la persona sol·licitant (Propietari/Llogater)
Nom i Cognoms

Adreça

Població

NIF

Codi Postal

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic

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

Adreça

NIF

Població

Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

Altres

SOL·LICITO
Informe tècnic gratuït sobre l’adaptació funcional per a la substitució de finestres.
L’ajut econòmic, que correspongui segons puntuació, per dur a terme aquesta actuació.
AUTORITZO a l’entitat que correspongui perquè 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.
APORTO ORIGINAL I COPIA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA (cal marcar les caselles corresponents)
 Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 Acreditació de la representació de l’entitat o persona en nom de la qual actua.
 Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 DNI de cadascun dels propietaris.
 Nomenament, si s’escau, d’un representant dels propietaris a efectes de tramitar. (Imprès normalitzat)
 Acreditació dels ingressos dels de la unitat de convivència. Aquests ingressos es podran d’acreditar mitjançant el certificat
d’imputacions realitzat per l’Agència Tributària.
 Cèdula d’habitabilitat.
MANIFESTO
Conèixer a les Bases reguladores d’ajuts i a la convocatòria vigent i que l’ajut queda condicionat a l’acabament de les obres.
Signatura de la persona sol·licitant

Barcelona, a____ de/d’ __________________ de 2019

Nom i cognoms:
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 “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
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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
DECLARACIÓ DE RESPONSABLE
AJUTS A L’ARRANJAMENT DE FINESTRES
HABITATGE INDIVIDUAL

Núm. Expedient________________
Dades de l’habitatge
Tipus de via

Nom via

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Localitat
BARCELONA

Dades de la persona sol·licitant (Propietari/Llogater)
Nom i Cognoms

Adreça

Població

NIF

Codi Postal

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic

DECLARO
Que es compleixen els requeriments establerts en la convocatòria:
L’any de construcció de l’edifici és anterior a 1994.
L’habitatge descrit en aquest full, està destinat a habitatge habitual i permanent.
Es disposa d’un mínim de 750€ per entitat.
La unitat de convivència està formada per _______ membres i té una renda inferior o igual a _______ vegades IRSC 1
(veure taula al revers d’aquest imprès) i està empadronats/des a l’ habitatge descrit en aquest full. 2
L’habitatge es troba en l’interval de decibels establert per a l’obtenció de l’ajut:
 Més de 70 dB
 Entre 60 i 70 dB
 Fins a 60 dB

Que SI 

NO  hem demanat o hem obtingut altres ajuts a ____________________________ per l’import de _______________ €
Que els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA) tenen caràcter recuperable amb 100%. SI  NO 

Que, d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la
Comunitat de Propietaris, a dalt referenciada, no es troba en cap de les circumstàncies següents:
-

-

1
2

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.

Cal aportar el certificat de la renta
Cal aportar document padró o declaració de responsable de la unitat de convivència (imprès normalitzat).

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 “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

Que el propietari està al corrent:
- De les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
- Del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els terminis que reglamentàriament es determini.
Barcelona, a____ de/d’ __________________ de 2019
Signatura de la persona representant

Nom i cognoms:

TAULA D’INGRESSOS MÀXIMS ANUALS
Membres unitat convivència

Vegades
IRSC

% Subvenció

Topall

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

2.35

24.965,55

25.737,68

26.844,68

27.739,50

90%

3.500 €

2.8

29.746,19

30.666,18

31.985,15

33.051,32

80%

3.000 €

3.5

37.182,74

38.332,71

39.981,44

41.314,15

70%

2.500 €

+4

42.494,56

43.808,82

45.693,08

47.216,18

50%

1.500 €
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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
DECLARACIÓ DE RESPONSABLE
D’UNITAT DE CONVIVÈNCIA
HABITATGE INDIVIDUAL

Núm. Expedient________________
Dades de l’habitatge
Tipus de via

Nom via

Codi postal

Número

Bloc

Escala

Pis

Localitat
BARCELONA

Dades de la persona sol·licitant (Propietari/Llogater)
Nom i Cognoms

Adreça

Població

NIF

Codi Postal

Càrrec

Telèfon

Correu electrònic

DECLARO
Que les persones que conformen la unitat de convivència de l’habitatge descrit en aquest full són:
Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

Cognoms i Nom____________________________________________________, NIF/NIE____________________________

I que l’habitatge és la primera residència i hi viuen de manera habitual i permanent.

Barcelona, a____ de/d’ __________________ de 2019
Signatura de la persona representant

Nom i cognoms:
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 “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
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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA
PROPIETAT.

2019
Núm. Expedient________________

Sr/Sra. ________________________________________________________ amb NIF/NIE ______________________,
Sr/Sra. ________________________________________________________ amb NIF/NIE ______________________,
Sr/Sra. ________________________________________________________ amb NIF/NIE ______________________,
Sr/Sra. ________________________________________________________ amb NIF/NIE ______________________,
Sr/Sra. ________________________________________________________ amb NIF/NIE ______________________,

Propietaris de l’habitatge situat a carrer __________________________________, número___________, planta_________,
porta

_______________

i

codi

postal______________,

han

acordat

nomenar

al

Sr/Sra.

____________________________________________________, com a representant de la propietat a efectes de tramitar els
ajuts de la present convocatòria.

Barcelona, a ____ de/d’_____________ de 2019
Signat
Nom i cognoms______________________________________

Signatura_______________________________

Nom i cognoms______________________________________

Signatura_______________________________

Nom i cognoms______________________________________

Signatura_______________________________

Nom i cognoms______________________________________

Signatura_______________________________

Nom i cognoms______________________________________

Signatura_______________________________

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 “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
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CONSENTIMENT DEL PROPIETARI

2019

Núm. Expedient________________

Sr/Sra.

________________________________________________________

amb

NIF/NIE

______________________,

propietari de l’habitatge situat a carrer __________________________________, número___________, planta_________,
porta_______________

i

codi

postal______________,

dona

consentiment

al

Sr/Sra.__________________________________________________ amb NIF/NIE ___________________________, llogater
de l’habitatge, a efectes de tramitat l’ajut per a l’arranjament de finestres previstos en la present convocatòria.

Barcelona, a ____ de/d’_____________ de 2019

Signatura del propietari

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 “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

