Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES QUE ELS INCORPORIN A LA BORSA DE
LLOGUER SOCIAL DE TORDERA
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO

Acollir-me a la convocatòria de la subvenció per als propietaris d’habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de
Tordera.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia DNI/NIE de la persona sol·licitant.
Certificat de dades bancàries (Model A018).
Pressupost o factura de les reformes i/o adequacions.

I142-N2-IMP-V000

UT: PS - HABITATGE

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaro sota la meva responsabilitat:
Que disposo del permís d’obres i/o llicències d’obres corresponent de l’Ajuntament de Tordera.
Que posaré a disposició de la Borsa l’habitatge de la meva propietat i acceptaré les condicions de mediació de la
mateixa, durant un període mínim de 3 anys.
Que no estic sotmès a cap de les causes de prohibició contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, amb l’Agència Tributària i amb la
Seguretat social.
Que informaré a l’Ajuntament de Tordera de qualsevol variació de les dades que contingui la sol·licitud.
- Que reuneixo totes les condicions i requisits establerts a les bases especifiques reguladores de subvencions per als
propietaris d’habitatges que els incorporin a la Borsa de lloguer social de Tordera, aprovades per la JGL 31/08/2017, i a
la seva convocatòria.
Tordera,
Signatura,

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
1/1

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PERSONALS A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La persona sotasignants autoritza a l’Ajuntament de Tordera a sol·licitar a d’altres administracions públiques
les dades necessàries per portar a terme la tramitació de la sol·licitud de subvenció de per als propietaris
d’habitatges que els incorporin a la borsa de lloguer social de Tordera.
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada la cessió de
dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.
En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades a d’altres administracions publiques, les persones
sol·licitants hauran de presentar la documentació acreditativa necessària per a la tramitació de la sol·licitud.

Nom i Cognoms
DNI/NIF/TRAJA RESIDÈNCIA/PASSAPORT
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

AUTORITZO a l’Ajuntament de Tordera a la consulta per mitjans electrònics de les dades següents:
A fer les consultes d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agencia Tributària
(AEAT).

A074-S-V000

UT- PS - HABITATGE

A fer les consultes d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social
(TGSS)

Tordera,
Signatura,

de/d’

de

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció
al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

