
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 posar un habitatge 
a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), per a l’any 2020, en els termes següents: 

1. Dades sol·licitant

PROPIETARI/ÀRIA 

Cognoms:   Nom: NIF: 

Correu electrònic: Telèfon: 

Domicili  a efectes de notificacions del/la beneficiari/a 

Nom del Carrer Número Escala Pis Porta Codi Postal 

Adreça de l’habitatge posat a disposició de l’OLH 

Ref. Cadastral (20 dígits) de l’habitatge posat a disposició de l’OLH: 

2. Declaració responsable del sol·licitant:

Declaro: 

• Que he posat a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge, l’habitatge de la meva titularitat situat al terme municipal de Martorell
durant un termini d’almenys 6 mesos dintre de l’any natural anterior a aquell en que presento aquesta sol·licitud de subvenció.

• Que sóc el/la titular dels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles.

• 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) 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. 

Protecció de dades 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679). Informació addicional ampliada a 

“Política de Protecció de Dades”:

plana web www.martorell.cat 

Responsable del tractament Ajuntament de Martorell 

Finalitat del tractament Gestionar els procediments relatius a les sol·licituds d’ajuts i serveis 
relacionats amb l’habitatge. 

Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i 
d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic 
dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur 
núm. 61, 08760 Martorell. 
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