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SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA DE FOMENT DEL PARC D'HABITATGE EN 
LLOGUER DEL PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021. DOCUMENTACIÓ 

  
SOLICITUD DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN 

ALQUILER DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021. DOCUMENTACIÓN

A DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

En cas de societats amb personalitat jurídica o altres entitats: 
En caso de sociedades con personalidad jurídica u otras entidades:

En cas de persones físiques: 
En caso de personas físicas:

En tots els casos: 
En todos los casos:

En cas de represa d'edificació d'obres originalment iniciades amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, paralitzades i que es 
reprenguen amb posterioritat a l'u de gener de 2018: 
En caso de reanudación de edificación de obras originalmente iniciadas con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, paralizadas 
y que se reanuden con posterioridad al uno de enero de 2018:

DNI

Acreditació de la constitució de la societat o una altra entitat 
Acreditación de la constitución de la sociedad u otra entidad
Inscripció en el Registre Mercantil 
Inscripción en el Registro Mercantil
Codi d'identificació fiscal 
Código de identificación fiscal
Acreditació de la persona o persones físiques que la representen 
Acreditación de la persona o personas físicas que la representan

Fitxa resum de l'actuació segons model normalitzat 
Ficha resumen de la actuación según modelo normalizado
Memòria-programa (segons base setena.2.a. de les bases reguladores) 
Memoria-programa (según base séptima.2.a. de las bases reguladoras)
En el cas d'obres de rehabilitació: IEEV.CV 
En el caso de obras de rehabilitación: IEEV.CV

Projecte d'edificació o rehabilitació amb visat col·legial, conforme al RD 1000/2010, o amb l'informe de l'oficina de supervisió de projectes 
municipal corresponent 
Proyecto de edificación o rehabilitación con visado colegial, conforme al RD 1000/2010, o con el informe de la oficina de supervisión de 
proyectos municipal correspondiente

Llicència municipal d'obres o certificat de no necessitat d'aquesta, si és el cas 
Licencia municipal de obras o certificado de innecesariedad de la misma, en su caso
Compromís de qualificació energètica B, o A, si és el cas 
Compromiso de calificación energética B, o A en su caso
Compromís de vinculació termini lloguer o cessió d'ús a inscriure en registre de propietat, amb la indicació del termini compromés, mai 
inferior a 25 anys 
Compromiso de vinculación plazo alquiler o cesión de uso a inscribir en registro de propiedad, indicando el plazo comprometido, nunca 
inferior a 25 años.

Compromís de l'ajuntament on se situen els habitatges de subscriure l'acord bilateral assenyalat en l'art. 27 del RD 106/2018, de 9 de 
març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, o justificant d'haver-lo sol·licitat. 
Compromiso del ayuntamiento donde se ubiquen las viviendas de suscribir el acuerdo bilateral señalado en el art. 27 del RD 106/2018, de 
9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021, o justificante de haberlo solicitado
Justificació de la titularitat del sòl o títol habilitant per a realitzar l'actuació o de la titularitat de la promoció d'habitatges que cal reprendre, si 
és el cas, així com el seu estat de càrregues 
Justificación de la titularidad del suelo o título habilitante para realizar la actuación o de la titularidad de la promoción de viviendas a 
reanudar, en su caso, así como su estado de cargas
Certificació urbanística del sòl que habilite l'execució de la promoció, en el cas de no necessitat de llicència municipal 
Certificación urbanística del suelo que habilite la ejecución de la promoción, en el caso de innecesariedad de licencia municipal
En cas d'obres iniciades amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria i no abans de l'u de gener de 2018: certificat del tècnic 
DO que acredite la data d'inici de les obres, així com les obres pendents de finalització 
En caso de obras iniciadas con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria y no antes del uno de enero de 2018: certificado 
del técnico DO que acredite la fecha de inicio de las obras, así como las obras pendientes de finalización

Ordre/acta de paralització o suspensió de les obres, emesa per la direcció facultativa de l'obra 
Orden/acta de paralización o suspensión de las obras, emitida por la dirección facultativa de la obra
Certificat emés pel/per la tècnic/a DO en el qual consten les obres executades i el pressupost desglossat i detallat executat fins al moment i 
les obres pendents de finalització, amb indicació del pressupost necessari per a la seua finalització 
Certificado emitido por el/la técnico/a DO en el que consten las obras ejecutadas y el presupuesto desglosado y detallado ejecutado hasta 
ese momento y las obras pendientes de finalización, con indicación del presupuesto necesario para su finalización
Certificat municipal de vigència de la llicència inicialment atorgada o, si és el cas, llicència municipal d'obres que preveja la represa de les 
obres 
Certificado municipal de vigencia de la licencia inicialmente otorgada, o en su caso, licencia municipal de obras que contemple la 
reanudación de las obras
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