Documents i informacions que han d'acompanyar la sol·licitud


La sol·licitud en model oficial degudament emplenada. ANNEX 1



Documents d’identitat de cada un dels titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE, o document
equivalent).

 Documentació acreditativa de estar al corrent de les obligacions tributàries , de les obligacions amb
la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Calvià o autorització expressa del sol·licitant de l’ajuda
perquè l’òrgan instructor pugui obtenir la informació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb l'Ajuntament de Calvià, segons el model que figura en l’ANNEX 2.
 Certificat del Registre de la Propietat , de cada un dels arrendataris que figuren en el contracte de
lloguer, de titularitats immobiliàries ubicades en territori espanyol. En cas de ser propietari o titular
de qualsevol dret que permeti l’ús, la utilització o el gaudi d’algun habitatge a Espanya, cal acreditarne la no disponibilitat per alguna de les causes que estableix l’article 6.2 a.
 La resta de membres de la unitat de convivència han de signar una declaració responsable que no
són titulars de cap immoble ubicat en territori espanyol, segons el model que figura en l’ANNEX 3.
 Declaracions responsables de l’arrendatari del contracte de lloguer, segons el model que figura a
l’ANNEX 3, que no incorre en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions; que ha de justificar en el termini establert i en la forma que pertoqui; del
compliment dels requisits i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció; que ha de
destinar l’import íntegre de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual l’ha sol·licitat; que
ha de comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància
que afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció; que s’ha de sotmetre a les
actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans
competents; que ha d’aportar tota la informació que es requereixi, i que no ha estat subjecte de
revocació de cap de les ajudes que preveuen aquestes bases o altres plans estatals o autonòmics
d’habitatge per causes imputables al sol·licitant.
 Declaracions responsables de tots els membres de la unitat de convivència que tenen el seu
domicili habitual i permanent en l’habitatge llogat, segons el model que figura en l’ANNEX 3, que no
tenen relació de parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb l’arrendador;
que no són socis o partícips de la persona física o jurídica que actua com a arrendador; que es
comprometen a complir les condicions i els requisits que estableixen les bases i la convocatòria, les
quals coneixen i accepten íntegrament; i que saben que, en cas de falsedat en les dades o la
documentació aportada o d’ocultació d’informació, de les quals es pugui deduir intenció d’engany en
benefici propi o aliè, se’ls pot excloure d’aquest procediment i poden ser objecte de sanció; així
mateix, si pertoca, els fets s’han de posar en coneixement del Ministeri Fiscal per si poden ser
constitutius d’il·lícit penal.
 Contracte de lloguer de l’habitatge:
- En cas de contracte de lloguer en vigor, s’ha d’aportar el contracte d’arrendament on figuri
expressament la referència cadastral.
- En el cas de persones que vulguin accedir a un arrendament d’habitatge, a la sol·licitud ha de
constar l’import mensual del lloguer previst i el contracte s’ha d’aportar en el termini de 30 dies des
de la resolució de definitiva de concessió de l’ajuda, que quedarà condicionada a la seva aportació.
En el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la sol·licitud i es dictarà la resolució

corresponent d’acord amb l’article article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
 Certificat de convivència, a l’efecte de determinar que aquest n’és el domicili habitual. Si el contracte
de lloguer se subscriu amb posterioritat a la resolució definitiva de concessió, el sol·licitant ha de
presentar el certificat en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la resolució definitiva de la
concessió de l’ajuda, que quedarà condicionada a l’aportació d’aquest document. En el cas que no
ho faci, s’entén que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent d’acord amb
l’article article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
 Rebuts domiciliats de pagament del lloguer en una entitat financera o de crèdit des de l’1 de
setembre de 2018, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior,
a partir de la mateixa i fins a la darrera mensualitat vençuda en la data de la publicació de la
convocatòria.
 Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en l’ANNEX 5 .
Aquest document s’ha de signar per ambdues cares.
 Fotocòpia del llibre de família.
 Fotocòpia de la Resolució de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Direcció General
de Dependència del Govern de les Illes Balears, en el cas de persones amb discapacitat.
 Documentació judicial o administrativa que justifiqui ser víctima de violència de gènere , en el cas de
dones víctimes de violència de gènere.
 Còpia de l'IRPF de l'últim exercici de tots els membres de la unitat de convivència . Les persones
que que no estiguin obligats a presentar la declaració hauran d'aportar un certificat d'imputacions de
l'IRPF, certificat de retencions i ingressos de l'empresa o empreses, i/o certificat de retencions i
ingressos de l'INEM.
 Document acreditatiu depòsit fiança a IBAVI
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica acceptar les bases i obligacions establertes en aquesta
norma, com també l'autorització per obtenir dades en poder de qualsevol administració pública que siguin
necessàries per tramitar la sol·licitud.

