DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE REHABILITACIÓ
a) Rehabilitació interior d'habitatge i habitatges destinats a lloguer:
Sol·licitud degudament emplenada.
Fotocòpia del DNI i NIF en el cas de persones físiques, i fotocòpia del CIF en el cas de comunitat de propietaris.
Breu memòria descriptiva de l'actuació que es pretén dur a terme.
Pressupost detallat de les obres amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i constructor. És requisit
indispensable senyalar-hi el termini d'execució de les obres.
Croquis de l'habitatge a rehabilitar, especificant-hi l'ús de cada dependència, així com la superfície útil d'il·luminació i ventilació. Si la
reforma afecta la distribució, serà necessari presentar els plànols en el seu estat actual i definitiu.
Justificant de l'antiguitat de l'habitatge.
Còpia de l'IRPF de l'últim exercici, en el cas de persones físiques. El sol·licitant que no estigui obligat a presentar la declaració ha
d'aportar un certificat d'imputacions de l'IRPF, certificat de retencions i ingressos de l'empresa/es i/o certificat de retencions i ingressos
de l'INEM.
Còpia de l'escriptura de propietat (en cas de ser arrendatari de l'habitatge a rehabilitar, ha d'aportar contracte d'arrendament i
autorització escrita del propietari per efectuar les obres).
Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
Llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres, o bé document que acrediti haver-les sol·licitat, i imprès de pagament de taxes
municipals.
b) Rehabilitació de façanes:
Sol·licitud degudament emplenada.
Fotografia de l'estat exterior de la façana.
Croquis acotat de l'estat actual i reformat de la façana.
Memòria descriptiva de l'actuació que es pretén dur a terme.
Justificant de l'antiguitat de l'habitatge.
Pressupost detallat de les obres amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i constructor, especificant-hi
materials a utilitzar i colors d'acabats exteriors. És requisit indispensable senyalar-hi el termini d'execució de les obres.
Si es tracta d'edificis plurifamiliars, acord de la junta de propietaris.
Fotocòpia del DNI i NIF en el cas de persones físiques, i fotocòpia del CIF en el cas de comunitat de propietaris.
Còpia de l'IRPF de l'últim exercici, en el cas de persones físiques. El sol·licitant que no estigui obligat a presentar la declaració ha
d'aportar un certificat d'imputacions de l'IRPF, certificat de retencions i ingressos de l'empresa/es i/o certificat de retencions i ingressos
de l'INEM.
Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
Llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres, o bé document que acrediti haver-les sol·licitat, i imprès de pagament de taxes
municipals.
Còpia de l'escriptura de propietat (en cas de ser arrendatari de l'habitatge a rehabilitar, ha d'aportar contracte d'arrendament i
autorització escrita del propietari per efectuar les obres).
Certificats d'empadronament i habitatge dels diferents veïns de l'edifici per tal d'acreditar la residència habitual i permanent.
c) Rehabilitació interior de locals comercials i actuacions conjuntes de rehabilitació de locals comercials:
Sol·licitud degudament emplenada.
Fotografia de l'exterior del local o locals comercials per al cas d'actuacions conjuntes.
Croquis acotat de l'estat actual i reformat de les actuacions a realitzar.
Memòria descriptiva de l'actuació que es pretén dur a terme.
Pressupost detallat de les obres amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i pel constructor, especificant-hi
materials a utilitzar, qualitats i colors de les obres a realitzar. En el cas de rehabilitació conjunta s’ha de presentar relació de locals
comercials i pressupost detallat per a cada local.
Termini de l'execució de les obres.
Si es tracta de comunitat de propietaris o entitat legalment constituïda, en el cas d'actuacions conjuntes per agrupació de locals
comercials, acord de la junta de propietaris o de l'entitat constituïda a aquest efecte.
Justificant de l'antiguitat del local.
Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant, amb fotocòpia del DNI i del NIF del beneficiari. En el cas de persona
jurídica, comunitat de propietaris o entitat legalment constituïda, per al cas d'actuacions conjuntes per agrupació de locals comercials,
s’ha d'aportar fotocòpia de la identificació fiscal i còpia de l'escriptura de constitució i estatuts o document a aquest efecte, degudament
inscrits.
Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
Fotocòpia de la llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres, i imprès de pagament de taxes municipals, acompanyada, si n’és el
cas, de la documentació tècnica corresponent.
Si se’n disposa, fotocòpia de la llicència d'obertura del local, o de la sol·licitud d'obertura d’aquest per a modificacions o noves
implantacions, així com justificant de pagament d’aquesta, acompanyada, si n’és el cas, de la documentació tècnica corresponent.
Còpia de l'escriptura de propietat o documentació acreditativa de la titularitat del local comercial. Si n’és el cas, fotocòpia del contracte
d'arrendament del local o escriptura de traspàs d’aquest, així com autorització escrita del propietari per efectuar les obres.
d) Rehabilitació d'elements comunitaris d'edificis i adaptació d'acord amb el Decret 110/2010 d'accessibilitat:
Sol·licitud degudament emplenada.
Acord de la junta de propietaris.
Llistat de veïns.
Pressupost detallat de les obres amb mesurament i preu unitari de cada partida, signat pel promotor i constructor, especificant-hi
materials a utilitzar i colors d'acabats exteriors. Serà requisit indispensable senyalar-hi el termini d'execució de les obres.
Justificant de l'antiguitat de l'habitatge.
Fotografia de l'estat exterior de la façana.
Llicència d'obres o comunicació prèvia d'obres, o bé document que acrediti haver-les sol·licitat, i imprès de pagament de taxes
municipals.
Fotocòpia del CIF de la comunitat de propietaris.
Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
Memòria descriptiva de l'actuació que es pretén dur a terme.
Certificats d'empadronament i habitatge dels diferents veïns de l'edifici per tal d'acreditar la residència habitual i permanent.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE REHABILITACIÓN
a) Rehabilitación interior de vivienda y viviendas destinadas a alquiler:
Solicitud debidamente cumplimentada.
Fotocopia del DNI y NIF en el caso de personas físicas, y fotocopia del CIF en el caso de Comunidad de Propietarios.
Breve memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar a término.
Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de cada partida, firmado por el promotor y constructor. Será
requisito indispensable señalar el plazo de ejecución de las obras.
Croquis de la vivienda a rehabilitar, especificando el uso de cada dependencia, así como la superficie útil de iluminación y ventilación.
Si la reforma afecta a su distribución, será necesario presentar los planos en su estado actual y definitivo.
Justificante de la antigüedad de la vivienda.
Copia del IRPF del último ejercicio, en el caso de personas físicas. El solicitante que no esté obligado a presentar la declaración
deberá aportar un certificado de imputaciones del IRPF, certificado de retenciones e ingresos de la empresa/s y/o certificado de
retenciones e ingresos de INEM.
Copia de la escritura de propiedad (en caso de ser arrendatario de la vivienda a rehabilitar, deberá aportar contrato de arrendamiento
y autorización escrita del propietario para efectuar las obras).
Certificado de estar al corriente de obligaciones con el Ajuntament de Calvià.
Licencia de obras o comunicación previa de obras, o bien, documento que acredite haberlas solicitado, e impreso de pago de tasas
municipales.
b) Rehabilitación de fachadas:
Solicitud debidamente cumplimentada.
Fotografía del estado exterior de la fachada.
Croquis acotado del estado actual y reformado de la fachada.
Memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar a término.
Justificante de la antigüedad de la vivienda.
Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de cada partida, firmado por el promotor y constructor,
especificando materiales a utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito indispensable señalar el plazo de ejecución de las
obras.
Si se trata de edificios plurifamiliares, acuerdo de la junta de propietarios.
Fotocopia del DNI y NIF en el caso de personas físicas, y fotocopia del CIF en el caso de Comunidad de Propietarios.
Copia del IRPF del último ejercicio, en el caso de personas físicas. El solicitante que no esté obligado a presentar la declaración
deberá aportar un certificado de imputaciones del IRPF, certificado de retenciones e ingresos de la empresa/s y/o certificado de
retenciones e ingresos de INEM.
Certificado de estar al corriente de obligaciones con el Ajuntament de Calvià.
Licencia de obras o comunicación previa de obras, o bien, documento que acredite haberlas solicitado, e impreso de pago de tasas
municipales.
Copia de la escritura de propiedad (en caso de ser arrendatario de la vivienda a rehabilitar, deberá aportar contrato de arrendamiento
y autorización escrita del propietario para efectuar las obras).
Certificados de empadronamiento y vivienda de los diferentes vecinos del edificio para acreditar la residencia habitual y permanente.
c) Rehabilitación interior de locales comerciales y actuaciones conjuntas de rehabilitación de locales comerciales:
Solicitud debidamente cumplimentada.
Fotografía del exterior del local o locales comerciales para el caso de actuaciones conjuntas.
Croquis acotado del estado actual y reformado de las actuaciones a realizar.
Memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar a cabo.
Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de cada partida, firmado por el promotor y por el constructor,
especificando materiales a utilizar, calidades y colores de las obras a realizar. En el caso de rehabilitación conjunta se presentará
relación de locales comerciales y presupuesto detallado por cada local.
Plazo de la ejecución de las obras.
Si se trata de comunidad de propietarios o entidad legalmente constituida, en el caso de actuaciones conjuntas por agrupación de
locales comerciales, acuerdo de la junta de propietarios o de la entidad constituida al efecto.
Justificante de la antigüedad del local.
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante, con fotocopia del DNI y del NIF del beneficiario. En el caso de persona
jurídica, comunidad de propietarios o entidad legalmente constituida, para el caso de actuaciones conjuntas por agrupación de locales
comerciales, deberán aportar fotocopia de la identificación fiscal y copia de la escritura de constitución y estatutos o documento al
efecto, debidamente inscritos.
Certificado de estar al corriente de obligaciones con el Ajuntament de Calvià.
Fotocopia de la Licencia de obras o comunicación previa de obras, e impreso de de pago de tasas municipales, acompañada, en su
caso, de la documentación técnica correspondiente.
Si se dispone de ella, fotocopia de la licencia de apertura del local, o de la solicitud de apertura del mismo para modificaciones o
nuevas implantaciones, así como justificante de pago de la misma, acompañada, en su caso, de la documentación técnica
correspondiente.
Copia de la escritura de propiedad o documentación acreditativa de la titularidad del local comercial. En su caso, fotocopia del
contrato de arrendamiento del local o escritura de traspaso del mismo, así como autorización escrita del propietario para efectuar las
obras.
d) Rehabilitación de elementos comunitarios de edificios y adaptación conforme al Decreto 110/2010 de accesibilidad:
Solicitud debidamente cumplimentada.
Acuerdo de la junta de propietarios.
Listado de vecinos.
Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de cada partida, firmado por el promotor y constructor,
especificando materiales a utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito indispensable señalar el plazo de ejecución de las
obras.
Justificante de la antigüedad de la vivienda.
Fotografía del estado exterior de la fachada.
Licencia de obras o comunicación previa de obras, o bien, documento que acredite haberlas solicitado, e impreso de pago de tasas
municipales.
Fotocopia del CIF de la Comunidad de Propietarios.
Certificado de estar al corriente de obligaciones con el Ajuntament de Calvià.
Memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar a término.
Certificados de empadronamiento y vivienda de los diferentes vecinos del edificio para acreditar la residencia habitual y permanente.

