
A-503/2 

Model normalitzat per la Secretaria d’Habitatge 

 
Declaracions responsables dels sol·licitants d’ajuts als propietaris d’habitatges 
desocupats que els posin en lloguer 
 
Dades de la persona representant / sol·licitant 
Nom  
      

Cognoms 
      

NIF/CIF/NIE 
      

 
Adreça de l’edifici / habitatge 
Tipus de via: 
      

Nom de la via: 
      

Número 
      

Bloc 
      

Escala 
      

Pis 
      

Porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

 

 
Declaro: 
 
1. Que l’habitatge abans esmentat ha estat desocupat en la data de contractació del lloguer o cessió i que 
prové del mercat lliure o amb protecció oficial, en aquest darrer cas, amb l’autorització de lloguer del Servei 
competent de la Secretaria d’Habitatge. 
 
2. Que per aquesta mateixa actuació : 
 

 He demanat o obtingut ajuts per la mateixa actuació, per l’import de ___________________ euros. 
 No he demanat ni obtingut ajuts per a la mateixa actuació. 

3. Que d’acord amb les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions:  

3.1. No em trobo en cap de les següents situacions: 

a) Haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir 
subvencions o ajuts públics. 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, no 
estar declarat en concurs, no estar subjecte a intervenció judicial ni inhabilitat conforme a la Llei 
concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del 
concurs. 

c) Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat 
amb l’Administració. 

d) Estar sotmès en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats 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 públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes 
regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els terminis que s’hi 
estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 

h)  Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions 
segons aquesta Llei o la Llei general tributària. 

 
3.2. Estic al corrent de: 
 
a) Les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la 
forma que es determini reglamentàriament. 
 
b) El pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions en els terminis que reglamentàriament 
es determinin. 
 
 
Localitat i data: _______________________________, _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Signatura 
Nom i cognoms:       


