ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A PETITS PROPIETARIS A L’ESPERA DE
RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA D’HABITATGES
1.Dades de la persona que ho sol·licita
 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

CP:

Tel. Fix

Tel. Mòbil:

Correu electrònic:
 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic
indicada en aquesta sol·licitud
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Raó social:

Núm. CIF:

Adreça:
Població:

CP:

Correu electrònic per a notificacions:
Tel. Fix

Tel. Mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:
Número de DNI / NIE:
Tel. Fix

Tel. Mòbil:

2. Dades de l’habitatge pel qual sol·licita subvenció
Adreça de l’habitatge:
Referència cadastral:
Títol del sol·licitant sobre l’habitatge:
3. Dades del procediment adreçat a la recuperació possessòria de l’habitatge
Núm. Procediment i Jutjat:
Data del desnonament inicial que ha estat suspès:
Mesos de suspensió (des de la data del desnonament suspès):

Data i signatura
___________________________,____________de _________________de 202...
Signatura de la persona/representant que ho sol·licita

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Documentació que s’adjunta









Còpia del DNI/NIE o CIF de la persona sol·licitant
Còpia del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i
DNI/NIE de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa, si s’escau.
Declaració responsable del sol·licitant respecte al compliment dels requisits d’admissió, segons el model
que contenen les bases reguladores de l’atorgament de subvencions a petits propietaris a l’espera de
recuperació possessòria d’habitatges, com a annex 2.
Documentació acreditativa de la titularitat sobre el dret de propietat o d’usdefruit de l’habitatge.
Documentació acreditativa d’altres subvencions concedides per a la mateixa finalitat.
Documentació acreditativa de l’habitabilitat de l’habitatge.

Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades i Garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel.
938782300. www.manresa.cat
Finalitat: La finalitat és la convocatòria de subvencions a petits propietaris a l’espera de la recuperació possessòria
d’habitatges.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al
seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd
Consentiment per al tractament de dades


Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com
també per fer tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

Imprimir formulario

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A
LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A PETITS
RECUPERACIÓ POSSESSÒRIA D’HABITATGES.

PROPIETARIS

A

L’ESPERA

DE

Adreça de l’habitatge objecte de la sol·licitud de la subvenció:

 Ompliu en cas de ser una persona física

Nom i cognoms:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

CP:

 Ompliu en cas de ser una persona jurídica

Raó social:

Núm. CIF:

Adreça:
Població:

CP:

Nom i cognoms del representant legal:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

CP:

Actuant en nom i interès propi / en representació de l’entitat indicada a l’encapçalament, DECLARO:
-

-

-

Que sóc una persona física o jurídica propietària o usufructuària de l’habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció.
Que no tinc la consideració de les persona física, jurídica o entitat financera, considerada grana tenidora, d’acord amb el
que estableixi la legislació vigent en el moment d’aprovació la convocatòria.
Que s’ha iniciat una acció judicial adreçada a la recuperació possessòria de l’habitatge pel qual demano subvenció i aquest
procediment s’ha vist suspès com a conseqüència de la presentació d’un informe social per part de l’Ajuntament en Manresa
en què s’acredita l’existència d’una situació de vulnerabilitat per risc d’exclusió residencial de la part demandada.
Que no s’ha incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a participar en la convocatòria.
Que no em trobo incurs en cap prohibició per rebre subvencions, d’acord amb el previst en la Llei estatal 38/2003.
Estar al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i no es troba en cap dels
supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
Em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Aquesta declaració comporta
l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics expedits per les administracions públiques competents.
Que compleixo qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquesta subvenció i de la normativa vigent
d’aplicació.
Que en cas de percebre, amb posterioritat a l’atorgament de la subvenció, una part o la totalitat de les rendes
degudes per l’arrendatari, ho comunicaré a l’Ajuntament per tal de procedir al reintegrament de la subvenció.

I perquè així consti, signo aquesta declaració,

a .............................................., el dia ....................d.............................de 202..

Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades i Garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel.
938782300. www.manresa.ca
Finalitat: La finalitat és la convocatòria de subvencions a petits propietaris a l’espera de la recuperació possessòria
d’habitatges.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al
seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd

Imprimiu el formulari

