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Declaracions responsables dels sol·licitants d’ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris 
amb risc d’exclusió social per motius residencials 
 
En/Na       

amb DNI/NIF:        home  dona 

titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge situat a       

carrer       número       pis       porta       

 
Declaro: 
 
1.- Que a la meva unitat de convivència les persones següents són menors d’edat: 
 
1. Nom i cognoms  Data de naixement  Home  Dona 

            

2. Nom i cognoms  Data de naixement  Home  Dona 

            

3. Nom i cognoms  Data de naixement  Home  Dona 

            

4. Nom i cognoms  Data de naixement  Home  Dona 

            
 
2. Que em comprometo a comunicar a la Secretaria d’Habitatge qualsevol canvi que es pugui produir, tant en 
el nombre de membres de la unitat de convivència, com en la quantia dels ingressos percebuts per cada 
membre. 
 
3. Que totes les persones declaren no tenir relació de parentiu amb el propietari de l’habitatge, fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat. 
 
4. Que amb aquesta mateixa finalitat: 
 

 Tinc entre 22 i 30 anys i no he demanat la prestació de Renda Bàsica d´ Emancipació . 

 He demanat l’ajut personalitzat a l´ allotjament per a l’any 2008. 

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

5.1. 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 
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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. 

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

 

5.2. 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 
 
 
 
 


