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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INTERIOR HABITATGES 

 
Subvencions destinades a la rehabilitació en interiors d’habitatges d’ús residencial dins del Programa de 

mediació municipal de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2021 

1. Dades de la subvenció 

Codi de la convocatòria  

Departament Habitatge social 

Tipus d’ajut que es sol·licita   
(marqueu el que correspongui) 

 Ajut per actuacions de rehabilitació, reforma i condicionament en 

habitatges buits 

 Ajut per actuacions de petits arranjaments en habitatges de la Borsa 

 

2. Dades de la persona sol·licitant  

Nom i cognoms       

NIF / NIE       Telèfon mòbil       

Correu electrònic 
(en majúscules) 

      
      

 
 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a 

l’adreça  de correu electrònic facilitada en aquesta sol·licitud.  
 

3. Dades de l’habitatge o l’edifici 

Tipus de via       Nom de la via       

Número      
  

Bloc       Escala       Pis       Porta       

Població       

Referència cadastral 
      
 
      

 

4. Actuacions objecte de subvenció per la qual es d emana ajut: 

 Adequació de peces i elements per obtenir condicions mínimes d’habitabilitat perquè pugui ser llogat 

 Instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l'adequació 
de l'habitatge a la normativa vigent 

 Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l'habitatge pugui ser llogat. 

 Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els 
tancaments de protecció exteriors tipus persianes. 

 Repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: 
pintura, terres, portes, finestres i altres. 

 Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic, i per a l’obtenció de la 
corresponent cèdula d’habitabilitat i certificació energètica. 



 

5. Circumstàncies sobre l’estat de l’edifici o l’ha bitatge: 

 Declaro responsablement que l’habitatge es troba buit o desocupat en la data d’aquesta sol·licitud 

 Declaro que l’habitatge a rehabilitar es posarà a disposició de la Borsa municipal 

 Declaro la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària 

 Declaro que l’habitatge ha estat a disposició del Programa de la Borsa municipal resolt en els darrers dos 
anys  

 

5. Documentació que s’adjunta:  (marqueu el que correspongui) 

En el cas de marcar que la documentació ja es va lliurar a l’Ajuntament en altres convocatòries o expedients d’Habitatge 
social, haurà de ser en els últims 2 anys, no haver sofert canvis, i ser vigent . 

 Original del DNI/NIF/NIE de tots els propietaris que són titulars de l’habitatge o edifici d’ús residencial.  
Lliurat en la convocatòria: 

 Acreditació de la propietat mitjançant escriptura pública o Nota simple del Registre de la Propietat 

 Per als habitatges on consti més d’un propietari: Certificat de l’acta de reunió dels propietaris on 
s’aproven les obres i pressupostos a executar així com autorització per demanar subvenció i nomenar un 
representant i núm. de compte on rebre la subvenció 

 Projecte-memòria tècnica de les obres a realitzar o Informe de necessitat emès pels instal·ladors  

 En obres ja executades: Acta d’inspecció i/comprovació de l’estat de l’habitatge emès per la Borsa de 
mediació municipal 

  Fotografies abans i després execució obres de reparació 

 Pressupost acceptat i desglossat de les obres a realitzar 

 Resolució contracte Borsa mediació i informes peritatges, demanda assegurances 

 Acreditació de l’autorització municipal d’obres i liquidació de taxes, si s’escau 

 Factures de les obres executades d’acord amb el pressupost acceptat 

 Rebuts de les obres executades i pagades, mitjançant transferència bancària o rebut domiciliat 

 Domiciliació bancària pel cobrament de l’ajut (model Sol·licitud de transferència bancària)  

     Annex 1. Declaració responsable.  

 

6. AUTORITZO 

Al Departament d’Habitatge Social de l'Ajuntament a consultar dades referents a ajuts, prestacions o pensions 
i, si s’escau, la comprovació de la situació descrites a  les bases reguladores d’aquesta convocatòria, amb la 
finalitat de tramitar les subvencions objecte d’aquesta convocatòria. En cas que no vulgueu donar l’autorització, 
marqueu la casella següent:  DENEGO el meu consentiment 

A l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a consultar la documentació aportada en convocatòries anteriors, que 
no ha sofert canvis respecte a la darrera vegada que es va presentar, i que és vigent, tal com preveu l’article 53 
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en 
endavant LPACAP) i l’article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  DENEGO el meu consentiment, 
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Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

Sant Vicenç dels Horts,         de/d’                     de 2021 

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de 
subvencions establerts en aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa 
sobres protecció de dades estableix. Així mateix, s’informa als sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 
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