
60.000 � 
EN AJUDES ADQUISICIÓ

PRIMER HABITATGE
Construït o de nova construcció i/o autopromoció

TERMINI 
Del 14/05 
al 10/06 

SantaEulàri     juda A
AJUNTAMENT DE

SANTA EULÀRIA DES RIU

GUIA TRÀMITS



SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA 
CONVOCATÒRIA D'AJUDA AL PRIMER HABITATGE 2021

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD    

El període de presentació de les sol·licituds és des del 14 de maig ns al 10 de juny. 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR

1.  Annex 1: Sol·licitud. Correctament emplenat i signat per la persona sol·licitant de l'ajut.

2. Annex 2: Model d'autorització. Cal presentar-ne un per cada membre de la unitat de convivència      
major de 18 anys i titulars del contracte. En cas de no autoritzar l'annex 2 s'ha de presentar: certicat de 
convivència i certicat cadastral que certiqui que no es posseeixen propietats al territori espanyol.

3.  Annex 3: Declaració responsable. Signada per la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de 
convivència majors de 18 anys.

4.  Documents d'identitat (DNI, NIE) de la persona sol·licitant o sol·licitants, adquirents de l'habitatge.

5.  Fotocòpia de l'escriptura de propietat.

6. Fotocòpia de la declaració de la renda de l'exercici 2019 de la persona sol·licitant i tots els 
membres de la unitat de convivència majors de 18 anys o autorització expressa perquè l'Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu pugui sol·licitar aquesta dada en nom de la persona sol·licitant i cada membre de 
la unitat de convivència major de 18 anys, mitjançant la presentació del model annex 3 aprovat en la 
present convocatòria.

7.  Certicat de titularitat bancària de la persona sol·licitant expedit per l'entitat bancària.

8.  Certicat del préstec hipotecari de l'habitatge expedit per l'entitat bancària.

9.  Nota simple, expedida pel Registre de la Propietat, a nom de la persona o persones titulars de 
l'habitatge.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL PER A L'AUTOPROMOCIÓ D'HABITATGE

 1. Fotocòpia de l'escriptura de propietat de terra.

 2. Certicat de nal d'obra per a la concessió denitiva de l'ajuda.

AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

AJUDES PRIMER HABITATGE, 2021
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DOCUMENTACIÓ PER A PUNTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA SEGONS CASOS

• Certicat de reconeixement de situació de discapacitat de l'IBAS.

• Document acreditatiu expedit per un organisme públic de família nombrosa o monoparental, o 

llibre de família amb còpia de la sol·licitud del document acreditatiu.

• Còpia de la sentència judicial ferma o escriptura pública que acrediti l'execució hipotecària o la 

dació en pagament de l'habitatge habitual anterior.

• Còpia de la sentència ferma o acte judicial ferm de mesures cautelars que declari la condició de 

víctima de violència de gènere.

• Informe del SEPE d'imports anuals rebuts en l'exercici 2020. Si l'any 2020 no s'han rebut ajudes o 

prestacions del SEPE, en sol·licitar l'informe es genera un informe negatiu que s'ha de presentar. 

Pot obtenir-lo a la web del SEPE i/o a l'enllaç: https://bit.ly/3k4nK4D .

• Informe de vida laboral actualitzat a data posterior a la publicació de l'extracte de la convocatòria, 

en el qual s'acrediti que la persona autònoma que forma part de la unitat de convivència ha estat 

en situació de cessament d'activitat durant l'any 2020 o 2021. Pot obtenir-lo en la web de la 

Seguretat Social i/o en el següent enllaç: https://bit.ly/2NwthVI.

FORMA DE PRESENTACIÓ, INFORMACIÓ I NOTIFICACIONS

PRESENTACIÓ: Registre telemàtic a través de la pàgina de l'Ajuntament 

https://www.santaeularia.com:447/registroTelematico/ (cal tenir certicat digital) o 

presencialment al registre d'entrada general del mateix Ajuntament (per a això cal sol·licitar cita 

prèvia al web www.santaeulariadesriu.com).

INFORMACIÓ: Pot trobar tota la documentació al web de l'Ajuntament 

www.santaeulariadesriu.com. Per a dubtes i consultes pot enviar un mail a 

mperez@santaeularia.com o trucar al telèfon 971 33 28 00 (ext. 315).

NOTIFICACIONS: Tauler d'anuncis ocial de la pàgina web de l'Ajuntament i tauler 

d'anuncis físic de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
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