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Oficina Local d’Habitatge 

Borsa de Mediació pel Lloguer Social 
Vilanova i la Geltrú 

 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ  
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ES DESTININ A LLOGUER SOCIAL 

 
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O REPRESENTANT 
Nom i cognoms________________________________________________________, 
NIF/NIE/CIF_________________________  telèfon/s __________________________,  
Correu electrònic ___________________________ 
Adreça per a notificacions:   
Tipus via: _________ Nom via: ____________________________________________ 
Núm. ______________ Bloc___________ Escala__________ Pis/Porta___________ 
Codi Postal: _________ Municipi ___________________________________________ 

 
DADES PROPIETARI/A DE L’HABITATGE 
Nom i cognoms/raó social ________________________________________________, 
NIF/NIE/CIF_________________________ telèfon/s ___________________________ 

 
DADES  DE L’HABITATGE OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 
Tipus via: _________ Nom via: ____________________________________________ 
Núm. ______________ Bloc ___________ Escala__________ Pis/Porta___________ 
de Vilanova i la Geltrú.         
 

 
CONCEPTES SOBRE ELS QUALS ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (marqueu tots els que 

corresponguin): 

� Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions 
mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser llogat. 

� Les 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.  

� Llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que siguin compatibles segons 
normativa. 

 
Vilanova i la Geltrú, ____________de _____________________________de 20____ 
 
 
Nom i cognoms: 
(signatura del/la sol·licitant) 
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Oficina Local d’Habitatge 

Borsa de Mediació pel Lloguer Social 
Vilanova i la Geltrú 

 
DOCUMENTACIÓ APORTADA  
 
(marqueu amb una x les caselles corresponents als documents que s’aporten, i en cas que no s’aporti un 

document, encercleu-ne la casella) 
 

� Original o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE/CIF de la persona sol·licitant.   

En el cas de persones jurídiques, caldrà aportar també:  

� fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatuts;  

� fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de 
 l'entitat que signa la sol·licitud, 

� documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre 
 corresponent. 

� Original o fotocòpia compulsada de l’escriptura de propietat de l’habitatge objecte de cessió. 

� Breu descripció de l’estat en què es troba l’habitatge i indicació de les obres a realitzar (es 
pot acompanyar de fotografies o informes tècnics, si se’n disposa). A tal efecte es pot 
emprar el Full de descripció de l’estat de l’immoble que s’adjunta a aquesta sol·licitud. 

� Declaració responsable que s’adjunta a aquesta sol·licitud, degudament signada. 

� Altres:____________________________________________________________________ 

� Altres:____________________________________________________________________ 

 

 

La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s’adjunten els documents exigits en 
aquesta convocatòria que s’assenyalen amb un cercle. D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, 
disposa d’un termini de 10 dies a comptar des d’aquesta presentació per completar la 
documentació que manca, amb advertiment que si així no ho fa, es considera que desisteix de la 
seva petició i es dictarà la corresponent resolució d’arxiu, de conformitat amb l’article 21 de 
l’esmentada Llei 39/2015. 

A Vilanova i la Geltrú, el ___ de __________________ de 20___ 

(signatura del/la sol·licitant) 

 

 

 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades, els informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades 
a un fitxer del que n’és responsable l’’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de gestionar i tramitar la  seva sol·licitud d’ajut a la 
rehabilitació d’habitatges per a propietaris d’habitatges buits que els destinin a lloguer social.  Mitjançant la signatura del present document 
atorga el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals amb la finalitat indicada.   
L’informem que en qualsevol moment pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al 
responsable del fitxer: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Pl. de la Vila, 8, de Vilanova i la Geltrú. 
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Oficina Local d’Habitatge 

Borsa de Mediació pel Lloguer Social 
Vilanova i la Geltrú 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Jo,  (nom i cognoms) ____________________________________________________, 
amb NIF/NIE_________________________   
 

� En nom propi 
� En representació de________________________________________ 

 
Declaro:  

1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes. 

2. Que l'habitatge objecte de la subvenció està desocupat en la data de signatura d’aquesta 
sol·licitud i que prové del mercat lliure o amb protecció oficial, i en aquest darrer cas, amb 
l’autorització per a poder llogar-lo atorgada pel Servei competent de la Secretaria d’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya. 

3. Que em comprometo a destinar l’habitatge a lloguer social durant un mínim de 6 anys a través 
de la subscripció d’un conveni de cessió amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

4. Que per aquesta mateixa actuació: 

� He demanat o obtingut altres ajuts per l’import de _____________euros. 

� No he demanat ni obtingut cap altre ajut per a la mateixa actuació. 

5. Que no em trobo en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la 
plena pèrdua de la possibilitat d’obtenir ajuts públics o subvencions, haver sol·licitat la 
declaració de concurs, haver  estat insolvent en qualsevol procediment, haver donat lloc, per 
haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb 
l’Administració, tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal, entre d’altres). 

6. Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament, i a tal 
efecte, AUTORITZO els serveis competents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè 
sol·licitin la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Tributària 
(AEAT), a l’Agència Tributària de Catalunya i a la Tresoreria General de la Seguretat Social 

7. Que accepto plenament les bases reguladores d’aquestes subvencions, publicades al BOPB de 
data 23 d’octubre de 2017, i em comprometo a notificar qualsevol canvi que es pugui produir i 
que afecti a la concessió de la subvenció. 

 
 
 
Vilanova i la Geltrú, ____________de _____________________________de 20____ 
 
Nom i cognoms: 
(signatura, i segell, si s’escau) 
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Oficina Local d’Habitatge 
Borsa de Mediació pel Lloguer Social 

Vilanova i la Geltrú 

 
 

FULL DE DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE L’IMMOBLE 
 
DADES  DE L’HABITATGE OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 
Tipus via: _________ Nom via: ____________________________________________ 
Núm. ______________ Bloc ___________ Escala__________ Pis/Porta___________ 
de Vilanova i la Geltrú.         
    

SuperfSuperfSuperfSuperfície habitatgeície habitatgeície habitatgeície habitatge: : : : ____________________________________________    m²         m²         m²         m²                         REF. CADREF. CADREF. CADREF. CAD    ::::                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

HabitatgeHabitatgeHabitatgeHabitatges totals edifici: __________s totals edifici: __________s totals edifici: __________s totals edifici: ______________________                        Ascensor? Ascensor? Ascensor? Ascensor? "Sí    "No                Any de construcció:Any de construcció:Any de construcció:Any de construcció:____________________________________________________

                                                                                

Nº de dormitoris: Nº de dormitoris: Nº de dormitoris: Nº de dormitoris: ________________________________________                                                                Nº de banys: Nº de banys: Nº de banys: Nº de banys: ________________________________________                                                                    Habitatge adaptat: Habitatge adaptat: Habitatge adaptat: Habitatge adaptat:     "Sí    "No                    

Disposa de mobiliariDisposa de mobiliariDisposa de mobiliariDisposa de mobiliari/electrodom/electrodom/electrodom/electrodomèsticsèsticsèsticsèstics?  ?  ?  ?  "Sí  (descriviu-los a sota)      "No            

Ha fet alguna Ha fet alguna Ha fet alguna Ha fet alguna obra/rehabilitaciobra/rehabilitaciobra/rehabilitaciobra/rehabilitacióóóó    en len len len l’’’’habitatge en els darrers 5 anys habitatge en els darrers 5 anys habitatge en els darrers 5 anys habitatge en els darrers 5 anys ? ? ? ?         "Sí  (descriviu-la a sota)       "No   

Data Data Data Data darrera ocupacidarrera ocupacidarrera ocupacidarrera ocupació (fins quan ó (fins quan ó (fins quan ó (fins quan hi va residir alghi va residir alghi va residir alghi va residir algú a lú a lú a lú a l’’’’immoimmoimmoimmoble): ble): ble): ble): ________________________________________________________________________________________    

Resum de l’estat de l’habitatge i de les necessitats de rehabilitació (text lliure): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilanova i la Geltrú, ___ de ______________________ de 20____ 
Nom i cognoms: 
(signatura, i segell, si s’escau) 


