QUÈ FER PER ACONSEGUIR ELS AJUTS?
ACTUACIONS D’HABITABILITAT 2017
PAS 1
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ INICIAL
A L’OFICINA DEL MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT
L’HABITATGE
 Memòria / informe tècnic que acrediti la
necessitat de les actuacions, signat per la
propietat i per l’industrial.

PAS 2

PAS 3

PAS 4

SOL·LICITUD DELS AJUTS

ESPERAR EL COMUNICAT DEL
CONSORCI

INICI i FINALITZACIÓ
DE LES OBRES

 Imprès 2 – Sol·licitud dels ajuts,
on consti el número d’idoneïtat
que us ha indicat l’Oficina.

 Fotografies dels elements que es veuran
modificats.
 Cèdula d’habitabilitat vigent o document
justificatiu de que l’ha sol·licitat.

A més, només en cas que el
promotor sigui llogater:
 Contracte de lloguer vigent.

 Pressupost de les obres, on constin les
dades de l’empresa que realitzarà les
obres.

La persona que consta a l’imprès 2
com a persona designada per a
notificacions, rebrà el comunicat del
Consorci.
En aquest Comunicat trobareu el cost
subvencionable, així com, amb
caràcter informatiu, la previsió de
l’import màxim que podreu arribar a
obtenir i el número d’expedient.

 Autorització del propietari per
executar les obres.

Quan finalitzeu les obres haureu de
presentar a l’oficina del municipi:
 Document acreditatiu de la data
d’inici de les obres.
 Document acreditatiu de la data de
finalització de les obres.
 Llicència o autorització municipal
concedida (inclús pròrrogues, si
s’escau).
 Factures + Justificants de
transferències bancàries + Rebuts
(els imports han de coincidir).

 Altres pressupostos (honoraris tècnics,...).
 Justificant de sol·licitud de la llicència o
autorització municipal (assabentat,
comunicat,...).

 Cèdula d’habitabilitat vigent (si
aquesta no s’ha presentat en el
PAS 1).

 Justificació dels ingressos de la unitat
familiar – RENDA (llevat d’excepcions).
 Imprès 1B – Declaració responsable.

Nota:

Nota:

UN COP PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓ
DEL PAS 1, LA VOSTRA OFICINA US
INDICARÀ EL NÚMERO D’IDONEÏTAT.

A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DEL
COMUNICAT DISPOSEU DE 6
MESOS PER INICIAR LES OBRES.

Podeu seguir el desenvolupament del vostre expedient a través del Cercador d’Expedients que trobareu al web www.cmh.cat, només haureu d’introduir el número
d’expedient que consta al Comunicat inicial i el NIF/CIF del promotor que heu fet constar a l’Imprès 2.
Si necessiteu qualsevol aclariment, adreceu-vos a l’Oficina del vostre municipi.

