Convocatòria 2020

Modalitat concurrencia competitiva

Sol·licitud per la convocatòria d'ajudes per l'execució d'arranjaments i millores d'habitatges per a
lloguer social a la ciutat antiga de Vic.
Dades identificació de la persona propietària de l'habitatge
Noms i cognoms/Raó social

NIF/CIF/NIE

Adreça electrònica de contacte

Telèfons de contacte

Dades de notificació durant tot el tràmit de l'expedient
Noms i cognoms

Telèfons de contacte

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades de la persona que facilitarà l'accés a l'habitatge per la visita del tècnic
Noms i cognoms

Programació visita

Tèlèfon

Matí : __:__ a __:__

Tarda: __:__ a __:__

Dades de l'habitatge a rehabilitar
Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades del cadastre
M² útils d'habitatge

Any de construcció

Cèdula habitabilitat

Si

No

Certificat eficiència energètica

Si

No

AUTORITZEM:
Els Serveis competents de l'Ajuntament de Vic i les entitats col·laboradores perquè sol·licitin la informació de caràcter tributari o econòmic
legalment pertinent a l'Agència Tributària Estatal (AEAT), a l'Agència Tributàira de Catalunya, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al
Registre de la Propietat.

MANIFESTO:
Per Sol·licituds de les ajudes per l'execució d'arranjaments i millores d'habitatges, es posarà l'habitatge a disposició de la borsa de mediació
gestionada per l'Oficina d'habitatge de Vic /IMPULSVIC SLU

Convocatòria 2020

Modalitat concurrencia competitiva

Sol·licitud per la convocatòria d'ajudes per l'execució d'arranjaments i millores d'habitatges per a
lloguer social a la ciutat antiga de Vic.
SOL·LICITO ajuts per les següents actuacions:
1. OBRES RELATIVES ALS ARRANJAMENTS QUE TINGUIN LA FINALITAT QUE L'HABITATGE SIGUI SUSCEPTIBLE D'HABITABILITAT

Reparació d'esquerdes sorgides en envans i reconstrucció d'aquestes
Arreglar i/o canviar aquelles rajoles que s'hagin trencat o hagin caigut
Reparacions de paviments i sòcols que estiguin en mal estat
Reparació de possibles esglaons trencats o esquerdats per a una millor accessibilitat
Repàs general de fusteria incloent els mobles de la cuina i d'altres estances de l'habitatge
Repàs general dels tancaments exteriors i persianes per a una millor estalvi d'energia
Legalitzar la instal·lació elèctrica complint el Reglament de Baixa Tensió vigent a dia d'avui
Reparació d'endolls, interruptors, commutadors... Que s'hagin trencat o estiguin en mal estat
Instal·lació de gas
Instal·lació d'aigua calenta sanitària en aquest habitatges que no en tinguin o que no tenen la instal·lació
adequada
Canvis d'aixetes que estiguin en mal estat
Segellat de sanitaris i aigüeres
Pintat de parets i sostres
Adequació de la cuina i dels banys a les normes mínimes d'habitabilitat
Adequació de l'habitatge a les normes mínimes d'accessibilitat. (No s'inclouen la instal·lació de l'ascensor)
Reparació de goteres i humitats
Substitució de cuines de butà per cuines de gas o elèctriques
Canvis de panys
Altres reparacions d'aquestes característiques necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge

Convocatòria 2020

Modalitat concurrencia competitiva

Sol·licitud per la convocatòria d'ajudes per l'execució d'arranjaments i millores d'habitatges per a
lloguer social a la ciutat de Vic.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Tots els formularis, segons els models normalitzats, s'han de signar i presentar en suport paper i escanejats digitalment (CD,
pendrive o similar)

Documentació jurídico-administrativa (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsades)
Imprès normalitzat de la sol·licitud
Fotocòpia i original del DNI, NIE o CIF del sol·licitant (propietaris de l'immoble)
Escriptura de la propietat
Cèdula d'habitabilitat, si en té
Certificat d'eficiència energètica, si en té
Full de transferència bancària
Rebut cadastral de l'any en curs
Declaració de la RENTA
Declaració responsable per a ajuts ala rehabilitació

Documentació tècnica (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsades)
Document del cadastre que justifiqui l'antiguitat de l'edifici
Memòria descriptiva de l'estat inicial, de les problemàtiques a resoldre
Projecte tècnic, bàsic o d'execució del qual s'ha obtingut la llicència l'obres o comunicació
Fotografíes de l'estat inicial de l'habitatge
Pressupost desglossat de los obres subvencionables signat pel tècnic director de l'obra, el promotor i
el constructor
Llicència d'obres o comunicació
Localitat i data: ___________________________,__________________________________

Signatura

Signatura

Noms i cognoms: _________________________________

Noms i cognoms: _________________________________

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID
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Modalitat concurrencia competitiva

Certificat de l'acord de persones propietàries úniques o altres
No cal omplir aquest document si està constituïda una junta de propietaris. En el cas de més de tres prjopietaris cal omplir aquest
document tantes vegades com calgui per tal de relacionat i signar tots els propietaris

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades d'identificador de la persona propietaria
Noms i cognoms

DNI/NIF

Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

ACORDO/EM:
1. Dur a terme les obres per les quals es sol·liciten els ajuts
2. Aprovar el cost previst de les obres de empresa/es_______________________________________, segons la oferta aportada, per un import
total de _____________euros
3. Acceptar les condicions i limitacions dels Decrets i la convocatòria vigents, per obtenir els ajuts.
4. Facilitar l'accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats.
5. Designar com a compte únic de la comuniat per efectuar l'ingrés de les subvencions sol·licitades el següent:
Codi IBAN

AUTORITZO/EM:
Al Sr./la Sra. __________________________________________________:
1. Presentar la sol·licitud de la subvenció d'ajuts al seu nom i representar-nos davant als Serveis competents de l'Ajuntament de
Vic/Oficina Local d'Habitatge als efectes de notificacions i tràmits administratius relatius als ajuts de rehabilitació
2. Rebre l'import íntegre de la subvenció en la seva totalitat al compte que s'indica en el full de transferència bàncaria, a nom
de la persona que figura com a beneficiari de les obres.
3. Cedir el dret de la subvenció cencedida, per l'import total o parcial a favor del constructor/a:
Localitat i data: ___________________________,__________________________________

Signatura

Signatura

Noms i cognoms: _________________________________

Noms i cognoms: _________________________________

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID
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Modalitat concurrencia competitiva

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Ajuntament de Vic
Creditor o creditora
Nom o denominació social

NIF/CIF/NIE

Adreça
Codi postal

Població

Correu electrònic

Telèfons de contacte
Tèlèfon

Alta de dades bancàries ¹
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
Codi IBAN

Adreça
Codi postal

Població

Telèfons de contacte

Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)

Signatura del creditor o creditora

Localitat i data,

¹ És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Cal començar a omplir les dades per l'esquerra
El credito o creditora ha de signar sempre aquesta sol·licitud
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID
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Modalitat concurrencia competitiva

Resum del cost de l'obra de rehabilitació a realitzar segons pressupostos per a cada tipus d'actuació
Els pressupostos han d'estar acceptats i signats per el promotor de l'obra

Dades d'identificació del promotor de les obres
Nom o denominació social

NIF/CIF/NIE

Correu electrònic

Tèlèfon

Dades de l'edifici a rehabilitar
Adreça
Codi postal

Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:

Població

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Núm. Pressupsot:
Import IVA:

Tel:
Data:
Total:
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Modalitat concurrencia competitiva

Resum del cost de l'obra de rehabilitació a realitzar segons pressupostos per a cada tipus d'actuació
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Núm. Pressupsot:
Import IVA:

Tel:
Data:
Total:

Localitat i data: ________________________________________________________________________________________

Signatura del promotor
Nom i cognom: ________________________________________________________________________________________
Càrrec: _______________________________________________________________________________________________
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID
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Resum parcial del cost de l'obra de rehabilitació a realitzar segons pressupostos per a cada tipus
d'actuació (4 mesos)
Dades d'identificació del promotor de les obres
Nom o denominació social

NIF/CIF/NIE

Correu electrònic

Tèlèfon

Dades de l'edifici a rehabilitar
Adreça
Codi postal

Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:
Nom empresa:
Adreça i població empresa:
Tipus actuació:
Import sense IVA
Cost total:

Població

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Tel:
Data:
Total:

Núm. Pressupsot:
Import IVA:

NIF/CIF:
Núm. Pressupsot:
Import IVA:

Tel:
Data:
Total:

Localitat i data: ________________________________________________________________________________________

Signatura del promotor
Nom i cognom: ________________________________________________________________________________________
Càrrec: _______________________________________________________________________________________________
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID
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Comunicat de final d'obra i justificació de la despesa (per a cada actuació)
Aquest comunicat s'ha de presentaren l'acabament de les obres abans del 28 de novembre del 2018

Dades d'identificació del promotor de les obres
Nom o denominació social

NIF/CIF/NIE

Tèlèfon

Població

Codi postal

NIF/CIF/NIE

Tèlèfon

NIF/CIF/NIE

Tèlèfon

Dades de l'habitatge a rehabilitar
Adreça

Dades del nom del contractista/es
Empresa i nom i cognom del representant:

Dades dels tècnic/s:
Nom i cognoms:

Resum segons relació annexa de factures i rebuts originals o altres documentació presentada del cost de l'obra realitzada
per actuacions
OBRA

IMPORT

IVA

TOTAL

Honoraris arquitectes:
Altres:
COST TOTAL DE LES OBRES
El cost total de les obres realitzades suma la qüantia següent:______________€
(____________________________________________________ euros)

ACLARIMENTS I OBSERVACIONS: cas de no haver realitat la totalitat inicial prevista (motiu)
1. Hi ha hagut canvis en la documentació inicial:

Si

No

2. Altres:__________________________________________________________________________________________________

MANIFESTO:
Les obres han estat finalitzades en la seva totalitat en data _____________ dins els terminis expressats en la convocatòria

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER L'OBRA FINALITZADA:
Comunicat final d'obra i rehabilitació (Col·legi arquitectes/tècnics si s'escau)
Factures i rebuts originals de pagament que justifiquin la despesa
Cèdula habitabilitat si s'escau
Certificat eficiència energètica si s'escau
Justificants de subvencions rebudes i/o declaració jurada de no haver rebut cap altre subvenció
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ANNEX RELACIÓ DE FACTURES/DOCUMENTACIÓ ANNEXA PRESENTADA DEL COST DE L'OBRA
REALITZADA.
Obra:
Concepte:
Núm. Pressupost:
Núm: Factura

Import Base

Entitat:
IVA

Import IVA

Total:

Núm. Pressupost:
Núm: Factura

Import Base

Entitat:
IVA

Import IVA

Total:

Núm. Pressupost:
Núm: Factura

Import Base

Entitat:
IVA

Import IVA

Total:

Núm. Pressupost:
Núm: Factura

Import Base

Entitat:
IVA

Import IVA

Total:

Import IVA

Total:

Import IVA

Total:

Núm. Pressupost:
Núm: Factura

Entitat:
Import Base

Núm. Pressupost:
Núm: Factura

IVA

Entitat:
Import Base

IVA

Localitat i data: ________________________________________________________________________________________

Signatura del promotor
Nom i cognom: ________________________________________________________________________________________
Càrrec: _______________________________________________________________________________________________
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27/4/2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
l’informem que el Responsable del Tractament és IMPULSVIC, SLU i les seves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. En el cas de que es
compleixin els requisits, les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, se l’informa que l’AJUNTAMENT DE VIC, compleix amb els requisits establerts per la normativa de Protecció
de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personal.
Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a la Pl. De
Santa Eulàlia, 1 – 08500 Vic (Barcelona), o correu electrònic impulsvic@vic.cat, així com presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades competent,
que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 –
28001 MADRID

