Convocatòria 2022

Modalitat concurrencia competitiva

Sol·licitud per la convocatòria d'ajudes per l'execució d'arranjaments i millores d'habitatges per a
lloguer assequible a la ciutat 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

Tèlèfon

Dades de l'habitatge a rehabilitar
Nom de la via

Número

Codi postal

Població

Pis

Porta

Dades del cadastre
M² útils d'habitatge

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
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SOL·LICITO ajuts per les següents actuacions:
1. OBRES RELATIVES ALS ARRANJAMENTS QUE TINGUIN LA FINALITAT QUE L'HABITATGE SIGUI SUSCEPTIBLE D'HABITABILITAT

Actuacions en envans i tancaments d'obra
Actuacions en els paviments i sòcols que estiguin en mal estat
Millorar l'accessibilitat
Repàs o canvi de fusteria interior.
Repàs o canvi dels tancaments exteriors i persianes per a una millor estalvi d'energia
Repàs o legalització de la instal·lació elèctrica complint la normariva vigent a dia d'avui
Repàs o legalització de la Instal·lació de gas complint la normativa vigent a dia d'avui
Repàs de la instal·lació d'aigua
Fer la cuina nova
Fer el bany nou
Adequació de la cuina i dels banys a les normes mínimes d'habitabilitat
Treballs varis de llauneria
Pintat de parets i sostres
Altres reparacions d'aquestes característiques necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Tots els formularis s'han de signar i presentar en suport paper o en suport digital.

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
Certificat de titularitat del compte bancari
Declaració responsable per a ajuts ala rehabilitació

Documentació tècnica (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsades)
Memòria descriptiva de les obres a executar.
Projecte tècnic, si s'escau, 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
Si s'escau, llicència d'obres o comunicació
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DECLARO I ASSUMEIXO:
1. Que per a rehabilitació de l'habitatge esmentat anteriorment:
He/m demanat o he/m obtingut altres ajuts______________________________ per import de _________€
No he/m demanat ni he/m obtingut altres ajuts
2. Que no estem sotmesos en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Que estem al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que autoritzem a l'Ajuntament de Vic a comprovar el
compliment de no tenir cap deute
4. Que no estem incursos en el règim d'incompatibilitats vigents
5. Que un cop signada l'obra, s'entregarà la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica en un termini de 15 dies a comptar des
del final de l'obra.
6. Que acceptem les bases de la convocatòria en tot els seus punts
7. Un cop acabades les obresd'arranjament serà objecte de lloguer social en preu i altres condicions a través de la borsa de mediació de Vic

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

