Etiqueta Registre Oficial

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LES PERSONES PROPIETÀRIES D’UN HABITATGE DE LA
BORSA JOVE D’HABITATGE DE BARCELONA O DE LA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL DE
BARCELONA .
En/Na (Nom i Cognoms)______________________________________ en nom propi o en representació de _______
____________________________ amb domicili a efectes de notificacions, a ______________________________
__________________, amb DNI / CIF ______________ Tel _________________, propietari de l’habitatge ubicat a
(adreça, núm., pis, porta, CP) _________________________________________ ________________________________
ref.cadastral _________________ SOL·LICITA una subvenció per la posada a disposició o cessió a la Borsa Jove
d’Habitatge de Barcelona o a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social de Barcelona de l’habitatge referenciat, en data 1
(dd/mm/aa) ____________, i
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.
Que accepta la subvenció que li sigui atorgada i que compleix la normativa general vigent reguladora de les subvencions que
atorga l’Ajuntament i tots els requisits exigits a les bases per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions.
Que no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que no repercuteix ni repercutirà l’impost sobre béns immobles al llogater.
(marqueu amb una X l’opció corresponent)

QUE NO ESTÀ OBLIGAT/DA A DECLARAR

QUE ES TROBA AL CORRENT DEL COMPLIMENT de
les obligacions amb:

A l’Agència Tributària
No exerceix cap activitat subjecta a l’IAE
No està obligada a la presentació de la declaració de l’impost de
societats
No està obligada a la presentació de la declaració periòdica de
l’IVA
No ha efectuat, en els mesos anteriors a
aquesta data, retencions per IRPF a professionals

L’Agència Tributària (AEAT)
La Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS)
Si fos requerit, es compromet a la presentació de les corresponents
certificacions administratives positives expedides pels òrgans
competents (AEAT/TGSS).

A la Tresoreria General de la Seguretat Social
No té treballadors/res
No està inscrit/a al règim de la seguretat social
S’ autoritza a l’Ajuntament de Barcelona a obtenir directament les certificacions que consideri necessàries, durant tot el procés , per a la resolució
de la subvenció sol·licitada i fins l’arxiu de les actuacions.

L’import de la subvenció serà l’equivalent al 50% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de l’any de la posada a
disposició o de la cessió de l’habitatge, o de l’any de la presentació de la sol·licitud de subvenció i dels anys posteriors mentre es
mantingui la posada en disposició o cessió de l’habitatge referenciat.
Barcelona,

El Propietari o Representant del Propietari

De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), els informem que les dades de caràcter
personal facilitades, seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Barcelona i presentar-lo a les Oficines d’Habitatge de Barcelona.
(www.bcn.cat/habitatge).

EXCM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Només cal complimentar-ho si la posada a disposició o cessió de l’habitatge s’ha efectuat abans de la present sol·licitud.

