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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INTERIOR HABITATGES 

 
Subvencions destinades a la rehabilitació o arranjaments en interiors d’habitatges d’ús residencial, 

destinades a actuacions de rehabilitació i accessibilitat en edificis i habitatges d’ús residencial, del municipi 
de Sant Vicenç dels Horts per a l’any 2022 

1. Dades de la subvenció 

Codi de la convocatòria SBV22022000006 

Departament Habitatge social 

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

 Programa 1.1. Obres de rehabilitació interior amb compromís de 
destinar l’habitatge a règim de lloguer assequible o Programa de Borsa 
de mediació municipal.  

 Programa 1.2. Obres de rehabilitació interior d’habitatges inscrits al 
Programa de Borsa de mediació municipal amb desperfectes.  

 Programa 2.1. Actuacions d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques en edificis i habitatges.  

 Programa 3.1. Honoraris tècnics redacció informe ITE 

 Programa 3.2. Honoraris tècnics certificats eficiència energètica 

 

2. Dades de sol·licitant o representant 

Nom i cognoms       

NIF / NIE       Telèfon mòbil       

En representació Comunitat de propietaris/ comunitat de béns/ altres 

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 de 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 demana subvenció: 

 Actuacions establertes al punt 7 de les bases reguladores per al programa 1.1  

 Actuacions establertes al punt 7 de les bases reguladores per al programa 1.2 

 Actuacions establertes al punt 7 de les bases reguladores per al programa 2 

 Actuacions establertes al punt 7 de les bases reguladores per al programa 3 



 

5. Requisits dels habitatges, edificis i beneficiaris: 

 Declaro que l’habitatge/edifici està ubicat al municipi de Sant Vicenç dels Horts i es destina a residencia 
habitual i permanent.  

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

Per al Programa 1.1:  

 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 

Per al Programa 2:  

 Declaro que el l’edifici és de tipologia residencial i que com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici i 
es destina a residencia habitual i permanent, d’acord amb els punts 6 b) i d) de les Bases reguladores.  

 

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 del sol·licitant/representant i CIF de la comunitat de propietaris/o béns, si 
s’escau.  Lliurat en la convocatòria: 

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

 Projecte-memòria tècnica de les obres a realitzar, si s’escau 

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

 Annex 1. Declaració responsable. 

 Fotografies abans i després execució obres de reparació 

 Pressupostos acceptats i desglossats de les obres, honoraris i aparells instal·lacions.  

 Factures de les obres executades, aparells, i honoraris tècnics d’acord amb el pressupost 

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

 Documentació específica d’acord amb el punt 8.2 de les Bases reguladores específiques, per al 
Programa 1.1 

 Documentació específica d’acord amb el punt 8.2 de les Bases reguladores específiques, per al 
Programa 1.2 

 Documentació específica d’acord amb el punt 8.2 de les Bases reguladores específiques, per al 
Programa 2 

 Documentació específica d’acord amb el punt 8.2 de les Bases reguladores específiques, per al 
Programa 3.1 

 Documentació específica d’acord amb el punt 8.2 de les Bases reguladores específiques, per al 
Programa 3.2 
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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, 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

Sant Vicenç dels Horts,          de/d’                     de 2023 
 
En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades 
facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç 
dels Horts, amb telèfon 936561551 i adreça de correu-e  ajuntament@svh.cat. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades en 
dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es 
conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal per 
al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb 
competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que 
pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets 
tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació 
davant aquest organisme si ho considera oportú. 
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