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d’ARENYS DE MUNT

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES EN
SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES.

1. Dades del sol·licitant
Cognoms i nom:

NIF:

En representació de:

NIF:

Adreça:
Municipi:

CP:

Telèfon:

Mòbil:

Referència cadastral:
Adreça electrònica:
Família monoparental:

Sí / No

(encerclar)

Membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%:

Sí / No

(encerclar)

2. Dades bancàries // cal adjuntar document que acrediti les dades bancàries (fotocòpia de
la llibreta)
Titular del compte:

NIF titular:

Entitat bancària:
BIC/SWIFT (8-11 dígits):
IBAN (24 dígits):

3. Exposo
3.1 Que estic empadronat al municipi d’Arenys de Munt com a mínim des del dia 1 de gener de
2016 de forma continuada.
3.2 Que soc propietari nomes d’un habitatge a Arenys de Munt i fora del municipi (i com a
màxim d’una plaça d'aparcament i un traster) amb una data d’adquisició anterior a 31.12.2015,
i que cap altra dels empadronats a l’habitatge és propietari d’altres immoble.
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d’ARENYS DE MUNT

3.3 Que en aquest domicili estan empadronades les persones següents: (en primer lloc figura
el sol·licitant)
Parentiu amb el
Any de
Cognoms i nom
Ocupació actual
sol·licitant
naixement

3.4 Que els ingressos corresponents a rendiments i imputacions de les rendes anuals de
l’exercici 2016 de les persones empadronades al meu domicili són els detallats:
Nom i Cognoms

DNI/NIF/NIE

Ingressos bruts anuals

€
€
€
€
€
€
Total d’ingressos bruts anuals:

€
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4. Declaració responsable
Nom del sol·licitant

NIF

DECLARO sota la meva responsabilitat:
Que, per a ser beneficiari de l’ajut, tots els membres de la unitat familiar reuneixen els requisits
previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són
els següents:
· No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajut públics.
· No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada insolvent en
qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o
haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
· No haver donat lloc, per causa que hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
· No trobar-se en cap dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres de Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la
mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
· Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
· No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
· Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
· No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
· Que no he rebut cap altre ajut que sigui incompatible amb la subvenció sol·licitada, d’acord
amb aquestes bases.

A

J

U

N

T

A

M

E

N

T

d’ARENYS DE MUNT

5. OBSERVACIONS:

Per això,
SOL·LICITO participar en aquesta convocatòria d’ajuts econòmiques a persones en situacions
socioeconòmiques desfavorides que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles.

Arenys de Munt, ...... de .............. de 201...

(signatura)

Els sol.licitants admeten com a únic mitjà de notificació de tots els actes administratius d’aquest procediment de
subvenció, la notificació electrònica. A aquest efecte, en el model de sol·licitud, indicaran un correu electrònic i un
número de telèfon.
Les dades seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la finalitat indicada, adoptant les mesures
de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal. El signant podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
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AUTORITZACIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT PUGUI CONSULTAR DADES
D’ALTRES ADMINISTRACIONS (Obligatori)
Els sotasignants autoritzen a l’Ajuntament D’Arenys De Munt a sol·licitar les dades següents a
les Administracions que en disposin:
1. Relatives a DNI
2. Estar al corrent d’obligacions per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions, i Certificat
de renda per a prestacions socials de l’exercici 2016 (Agència Espanyola
d’Administració Tributària).
3. Dades sobre deutes i situació d'alta (Tresoreria General de la Seguretat Social)
4. Dades de caràcter protegit que constin en el Cadastre Immobiliari.
5. Si consta a la sol·licitud: Dades relatives a reconeixement de grau de discapacitat.
6. Si consta a la sol·licitud: Dades relatives al certificat de família monoparental.
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i
control per a la concessió d’ajuts econòmics a persones en situacions socioeconòmiques
desfavorides que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2017 quan
la persona que figura a l’apartat A pugui resultar-ne beneficiària.
A.- DADES DEL SOL·LICITANT DE L’AJUT
COGNOMS I NOM:
SIGNATURA:

NIF:

B.- DADES D’ALTRES PERSONES MAJORS DE 16 ANYS EMPADRONADES AMB EL SOL.LICITANT
AL MATEIX DOMICILI.
Nom i Cognoms:

Parentiu amb el NIF
sol·licitant:

Signatura

Arenys de Munt, ......... de ........................... de 201...

NOTA: l’autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment
mitjançant escrit dirigit al mateix organisme sol·licitant.”

