
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

En/na ............................................................................. amb NIF núm. .............................en representació de 
(quan calgui)……………………………………………...........................................….………..domiciliat/da a l’adreça 
....................................... ...................................................................................................de................ 
.....................................................................................CP............................tel....................………………..….......
mail.................................................................... 
 
EXPOSA 
 
1.  Que estic/estem empadronat/des en aquest municipi en l’habitatge pel qual es sol·licita la subvenció des 
d’abans del 1 de gener de 2018. 
2.  Que sóc/som: 

o Propietari/s de l’habitatge pel qual demano la subvenció. 

o Llogater/s de l’habitatge pel qual demano la subvenció i segons consta al contracte de  lloguer l’IBI 
va al meu/nostre càrrec. 

o Usufructuari/s de l’habitatge i sóc/som subjecte passiu de l’IBI. 
 

 
3.  Que el conjunt dels ingressos bruts de les persones que conviuen en l’habitatge i hi estan empadronades,   no 

superen les quanties establertes a les bases. 
 
4.   Que documentació que cal adjuntar: (Original i fotocòpia) 
 
La documentació marcada amb un (*) no cal aportar-la si signa l’autorització l’interessat i tots els membres 
majors d’edat de la unitat familiar que consta al dors 
 

o Fotocòpia DNI o NIE del beneficiari/s i de la resta de persones que conviuen en l’habitatge pel qual 
es sol·licita la subvenció. 

o Declaració de la renda presentada a l’Agencia Tributària corresponent a l’exercici anterior o un 
certificat d’ingressos emes per l’Agencia Tributaria en el que constin tots els ingressos bruts que 
perceben les persones que conviuen en l’habitatge.(*) 

o Certificat de convivència. (*) 

o Certificació acreditativa de la condició de persona discapacitada d’alguna dels membres de la unitat 
familiar o de família monoparental, sí és el cas.(*) 

o En el cas de persones llogateres que abonen l’IBI amb la renda del lloguer, còpia del contracte de 
lloguer on així consta. 

o En el cas d’usufructuaris, l’acreditació de ser el subjecte passiu de l’IBI. 

o Model de bades bancàries. 
 
 
5.   Que declaro/declarem que les persones que conviuen: 
 

 No es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció, 
d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 Que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la Seguretat Social i l’Agència 
Tributària. 
 

 Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior a 90.000,00 € 
 

 Ni la persona sol·licitant ni cap de les persones de la unitat familiar empadronades al domicili no tributen 
en concepte d’IBI per cap altra immoble que no sigui l’habitatge habitual i un màxim d’una plaça 
d’aparcament.  

 
 
 



 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

6. Autorització  
 
La persona sol·licitant ha de seleccionar exclusivament una de les dues caselles següents: l’autorització o la 
denegació per a l’obtenció de les dades sol·licitades. En el cas de denegació, ha d’aportar personalment els 
certificats requerits.  
 
□ Autoritzo l’Ajuntament de Canet de Mar a verificar tot allò declarat en aquest formulari, el compliment 

adequat de totes les condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud i, també, a 
comprovar que no s’incorre en cap de les prohibicions ni limitacions imposades per la legislació, per 
a la qual cosa pot efectuar les gestions descrites a continuació: 

 
□ Certificat de bens de l’Ajuntament.  
□ Sol∙licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la declaració de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en període 
voluntari, i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període.  
□ Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència al municipi.  
□ Consultar a l’Ajuntament estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’exercici en curs.  
□ Sol∙licitar al Servei Públic d’Ocupació Estatal les dades de prestació per desocupació (pensions 
contributives, desocupació i subsidis, prestacions de tipus assistencials, etc.).  
□ Sol∙licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials les dades relatives al grau de discapacitat.  

 
□ Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Canet de Mar obtingui de manera 
directa aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa que la sol∙licitud ha d’estar degudament formalitzada i que aquesta denegació de la persona 
interessada a autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comporta la impossibilitat de tramitar 
aquesta sol·licitud, tret que la persona sol·licitant aporti personalment tots els documents acreditatius 
corresponents i els adjunti a aquest formulari.  
 
Signatura de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar majors de 18 anys: 
 
 
 
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa 
la Llei, 39/2015 de 1 d’octubre, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre 
administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències 
 
 
 
SOL·LICITA 
 
Que una vegada analitzada la documentació aportada, em sigui atorgada una subvenció sobre l’import de l’impost 
sobre béns immobles per a l’exercici en curs, corresponent al domicili habitual. 
 
 
Canet de Mar, ……………… de/d’ ………………….. de 20..... 
(signatura/es) 
 
 
SENYOR/A ALCALDE/SSA PRESIDENT/A DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de 
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. S’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els 
termes establerts a la legislació vigent, davant del Registre general de l’Ajuntament de Canet de Mar que és el responsable del 
tractament. 


