
Instància de sol·licitud d’ajut 
Qui subscriu sol·licita a l’Ajuntament de Martorell d’acord amb les bases reguladores de les subvencions per a famílies monoparentals, 
per a l’any 2020, en els termes següents: 

1. Dades sol·licitant
PROPIETARI/ÀRIA LLOGATER/A USUSFRUCTUARI/A 

Cognoms:   Nom: NIF: 

Correu electrònic: Telèfon: 

Domicili (adreça de l’empadronament) 
Nom del Carrer Número Escala Pis Porta Codi Postal 

Referència Cadastral (20 dígits): 

2. Declaració responsable del sol·licitant:

Declaro: 

• Que sóc el/la titular dels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, o bé, sóc el/la propietari/a del meu habitatge habitual o
el/la titular del contracte del lloguer del meu habitatge habitual.

• Que el meu habitatge habitual és el que consigno en la present instància.
• Que estic empadronat a Martorell a data 1 de gener de 2019.
• Que ni jo ni cap de les persones que conviuen a l’habitatge i hi estan empadronades, disposem de cap altre immoble o propietat,

arrendat o no; excepte l’habitatge propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster incorporats.
• Que no estic incurs en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions, assenyalades en

els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Que estic al corrent de pagament de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Martorell, resta d’Administracions i

amb la Seguretat Social, o que no estic obligat a declarar.
• Que no he percebut cap altre subvenció amb el mateix objecte subvencionable dins el mateix exercici econòmic. Pel cas que hagi

percebut altres subvencions declaro que he percebut les següents:
• Subvenció concedida amb el mateix objecte:
• Import de la subvenció concedida:

• Que no he estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe  de gènere.

• Que compleixo i accepto la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Martorell i tots
els requisits exigits a les bases per a sol·licitar i atorgar aquests ajuts.

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

AUTORITZO, com a sol·licitant, a l’Ajuntament de Martorell (directament o a través d’un ens instrumental) per consultar la quota 
líquida de l’IBI, les dades d’empadronament i les que siguin 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 amb la finalitat de comprovar 
les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament de l’ajut, tant de la meva persona com de les dades 
associades a l’habitatge vinculat a la present sol·licitud. 

Per tot això, als efectes d’allò que preveu l’art.24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, signo la present declaració i SOL·LICITO l’ajut que es 
calcula sobre l’import de la quota líquida de l’IBI. 

Documentació necessària que s’ha d’adjuntar 
a) DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant. Original i còpia (només pel cas que la sol·licitud no es signi

digitalment)
b) Títol de família monoparental en vigor.
c) Dades bancàries: Compte on vol que s’ingressi la subvenció, sense esmenes ni guixades, amb el segell original de
validació de l’entitat bancària. Un altre document vàlid que pot aportar és la fotocòpia de la llibreta d’estalvis, on consti el titular, 
que ha de coincidir amb el/la sol·licitant de la subvenció, el NIF i el compte complet. 

  Sr./Sra: 

  NIF: 

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT 

Les dades bancàries coincideixen 
amb les existents en aquesta oficina. 

Signatura, segell i data (entitat bancària) 



- Tramitació sense certificat digital: imprimiu dues 
còpies del document i signeu-lo manualment. 
Recordeu presentar el DNI i còpia. 

- Tramitació amb certificat digital: Signat digitalment 
es presenta per la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Martorell, de  de 2020 

SIGNATURA 

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 revocació 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. 

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació dels requisits establerts a les bases reguladores de les subvencions per fomentar la 
realització efectiva del dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell. 

Només en el cas de ser usufructuari/a, caldrà o presentar document que acrediti el dret sobre l’habitatge. 

Només en el cas de ser llogater caldrà: 
1) Aportar còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI.
2) Omplir l’autorització que segueix, o presentar un document acreditatiu amb la quota líquida de l’impost.

AUTORITZACIO QUOTA LIQUIDA DE L’IBI 

 Jo, *  amb  NIF 

  Com a titular del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles, respecte del  qual se sol·licita aquest ajut,  autoritzo a l’Ajuntament de 
 Martorell (directament o a través d’un ens instrumental) a consultar la quota líquida de l’impost per tal de prendre’l com a referència 
 als efectes escaients. 

  Martorell,   de  de 2020 

  SIGNATURA 

*nom i cognoms de l’arrendador

CONSENTIMENT DE DADES PERSONALS 
Jo, amb documentació núm. 

, resident al municipi de Martorell, a l’adreça: 

DECLARO QUE 
Prèviament a la recollida de les meves dades personals, he estat informat/da de l’existència del fitxer de Serveis Socials Bàsics de Martorell, amb la 
finalitat de la gestió de la informació dels usuaris i de les seves sol·licituds als serveis socials bàsics. 
Dono el meu consentiment a tractar les meves dades personals per tramitar la meva sol·licitud, així com a dur a terme la comunicació de les dades 
personals que siguin necessàries, als efectes de la correcta atenció personal i assistencial a Serveis Socials Bàsics  i a tots aquells altres professionals 
i entitats que es considerin necessaris per a la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els equips de professionals. En tots els casos es 
garantirà el deure de secret i la confidencialitat de la informació tractada.  
També autoritzo a Ajuntament de Martorell a efectuar les consultes necessàries a d’altres administracions públiques o entitats, a l’efecte de comprovar 
que es compleixen les condicions requerides per a l’accés al recurs sol·licitat i, a revisar-les, fins a l’extinció del recurs. A més, autoritzo a comunicar les 
meves dades personals, per a la gestió dels serveis socials a altres administracions públiques, entitats, i proveïdors de serveis implicats en qualsevol 
moment del procés assistencial obert i amb finalitats pròpies i legítimes del mateix.  
En el cas d’haver menors d’edat en el nucli familiar, sobre els/les quals s’ostenti la representació legal, segons l’article 24 de la Llei 14/2010 dels Drets i 
les Oportunitats en la Infància i Adolescència, les dades econòmiques, laborals, socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs 
progenitors, tutors o guardadors, es podran cedir entre administracions sense consentiment de la persona afectada 
Les dades que consten en aquest document i les que siguin facilitades verbalment amb posterioritat, així com la resta de dades necessàries per a la 
correcta i adequada prestació del servei, passen a formar part del fitxer esmentat i són de caràcter voluntari, tot i que la negativa a facilitar-ne algunes 
pot dificultar o produir la impossibilitat de prestació del servei sol·licitat. 
Entenc la necessitat de mantenir les meves dades actualitzades i em comprometo a comunicar qualsevol canvi el més aviat possible   

Així mateix, se m’ha informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el Registre General de Ajuntament de Martorell, situat a Carrer del Mur, 61.  
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