
 

 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. QUOTA 2016 

Persones interessades/ beneficiàries 

Nom: 

Telèfon: NIF: 

Adreça electrònica: 

Nom: NIF: 

Nom: NIF: 

Nom: NIF: 

Domicili: Núm: Escala: Pis: Porta: 

 

PROPIETARI/ÀRIA  LLOGATER/A           NÚM. PERSONES CONVIVENTS 

  

   

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Primer- Que sóc el/la titular (subjecte passiu) dels rebuts de l’Impost sobre els Béns Immobles, o bé, sóc el/la titular del contracte 

del lloguer del meu habitatge habitual i tinc repercutit l’impost en el lloguer. 

Segon- Que l’habitatge disposa com a màxim d’una plaça d’aparcament i un traster incorporats. 

Tercer- Que ni jo ni cap de les persones que conviuen a l’habitatge i hi estan empadronades, disposem de cap altre immoble, 

propietats, immobles arrendats, excepte l’habitatge propi. 

Quart- Que com a sol·licitant i juntament amb les persones empadronades al meu habitatge habitual tenim uns ingressos anuals 

bruts l’any 2015 inferiors o iguals al llindar que s’especifica seguidament: 

 
Cinquè- Que estic al corrent de pagament de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelldefels, resta 

d’Administracions i amb la Seguretat Social, o que no estic obligat a declarar. 

Sisè- Que el meu habitatge habitual és el que consigno en la present instància, i que ho ha estat des de l’1 de gener del 2016 (o 

anterior) i fins la data d’aquesta sol·licitud. 

Setè- Que totes les dades que consten a la sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes. 

Vuitè- Que compleixo i accepto la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de 

Castelldefels i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol·licitar i atorgar aquests ajuts. 

Novè- Que segons lo establert a l’article desè de les bases de la convocatòria, no he percebut cap altre ajut per finançar l’impost 

subvencionat en aquesta convocatòria. I, en cas d’haver-ne fet alguna altra sol·licitud d’ajut, sóc coneixedor que en cas de rebre’ls 

pel mateix concepte, en cap cas podrà la suma dels ajuts superar l’import total satisfet de l’impost subvencionat, n’hauré de 

retornar l’excés”. 

Que com a sol·licitant o alguna de les persones empadronades al meu habitatge habitual tenim un grau de discapacitat 

superior al 33%. 

Autoritzo, com a sol·licitant, a l’Ajuntament de Castelldefels (directament o a través d’un ens instrumental) per efectuar 
les consultes necessàries a les altres Administracions Públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies 
expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament de la subvenció. 

Per tot això, signo la present declaració i SOL·LICITO la subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’IBI. 
 
Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d’aquesta declaració responsable és 
motiu d’exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de renovació i/o reintegrament de la subvenció en el cas 
que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en 
què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la 
legislació vigent per a l’obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils 
o administratives que li puguin ser exigides. 
 

Les dades seran incloses en un fiter automatitzat de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures 

de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal. 

Accepta expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS relativa a les funcions 

municipals de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, art 25 i 28. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en 

els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels. 

Data i firma 

Persona física interessada 

 

El/La sol·licitant 

  



 

 
 

 

DADES PERSONALS DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (EXCLÒS EL 

SOL·LICITANT) 

Dades de la primera persona convivent: 

Cognoms: Nom: 

Parentiu: NIF: 

 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels 

requisits de la convocatòria. 

Signatura: 

 

Dades de la segona persona convivent: 

Cognoms: Nom: 

Parentiu: NIF: 

 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels 

requisits de la convocatòria. 

Signatura: 

 

Dades de la tercera persona convivent: 

Cognoms: Nom: 

Parentiu: NIF: 

 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels 

requisits de la convocatòria. 

Signatura: 

 

Dades de la quarta persona convivent: 

Cognoms: Nom: 

Parentiu: NIF: 

 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels 

requisits de la convocatòria. 

Signatura: 

 

Dades de la cinquena persona convivent: 

Cognoms: Nom: 

Parentiu: NIF: 

 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels 

requisits de la convocatòria. 

Signatura: 

 

 

 



 

 
 

 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

Juntament amb la present sol·licitud caldrà presentar la documentació següent: (Marqueu amb una X) 

Imprès Full de dades bancàries, validat per l’entitat bancària on estigui obert el compte corrent. 

www.castelldefels.org/full-transferencia (un per propietari/ària) 

Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o de la targeta 

acreditativa en el cas de que una de les persones empadronades amb el sol·licitant de la subvenció visqui 

sota un dels graus de discapacitat previstos a les bases. 

Les persones llogateres hauran d’aportar, addicionalment: 

Còpia compulsada del contracte de lloguer del domicili per al qual es sol·licita l’ajut. 

Còpia dels rebuts de pagament del lloguer del 2016, con consti reflectida la repercussió de l’IBI. Només 

s’atorgaran els ajuts quan s’acrediti que l’inquilí, efectivament, paga la part de l’impost. 

En el cas de canvi de domicili habitual dintre de l’exercici de la quota subvencionada, s’haurà de presentar també la 

còpia del nou contracte de lloguer i els rebuts on consti la repercussió de l’impost. 

 

 

 

 

http://www.castelldefels.org/full-transferencia
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