DOCU 1
Convocatòria
Habitabilitat 2021

DOCUMENTACIÓ INICIAL QUE S’ADJUNTA A
LA SOL·LICITUD (IMPRÈS 1)

Dades d’identificació del promotor de les obres
Nom i cognoms / Raó social
__________________________________________________________________

NIF / NIE / CIF
_____________________________
____

Dades de l’habitatge a rehabilitar
Tipus de via

Nom de la via

Codi Postal

Municipi

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Documentació INICIAL que s’adjunta a la sol·licitud presentada Imprès 1 (marcar amb una X)
En tots els casos (OBLIGATORI):

 Projecte tècnic o, en cas que les actuacions no el requereixin, una memòria explicativa de les dites actuacions.
 Fotografies pròpies de l’estat actual de la totalitat dels elements i espais sobre els que s’actuarà. No s’acceptaran
imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google
Maps o altres aplicacions informàtiques.

 Pressupost de les obres a realitzar amb imports desglossats per partides, i signat tant per l’empresa contractista
com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l’accepta.

 Acreditació de l’autorització municipal d’obres o sol·licitud d’aquesta, o la sol·licitud subjecte al règim de comunicació
prèvia.

 Declaració responsable amb identificació i autoritzacions dels membres de l’unitat de convivència majors de 16 anys
(imprès 1B).
En cas d’habitatge arrendat:

 Contracte d’arrendament vigent registrat, acreditació del dipòsit de la fiança obligatòria a INCASOL, i últim rebut
mensual de lloguer pagat/cobrat.
IMPORTANT- CAS D’HABITATGES BUITS:
-

En cas que s’ubiqui a un edifici en règim de propietat horitzontal, s’ha d’incorporar al mercat de lloguer en les condicions
definides al punt 8c de la convocatòria, situació que s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la documentació final.

-

En cas que s’ubiqui a un edifici no constituït en règim de propietat horitzontal, s’ha d’incorporar a la Borsa de Lloguer
Social de la Generalitat de Catalunya o a altres programes públics anàlegs en les condicions definides al punt 8d de la
convocatòria, situació que s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la documentació final.

