
 

 

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES 
ADSCRITS A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA – Convocatòria 2019 
 

1. Dades d’identificació del/de la sol·licitant   
 

Nom i cognoms 

        

DNI / NIE/ PASSAPORT  

       

 

Telèfon/s de contacte                                            

 

 
2. Dades de l’habitatge per llogar dipositat a la Borsa de Lloguer Social de 

la Mancomunitat La Plana 
 

Expedient nº  

        

 

 

Adreça:                                            

  

 Població       Codi postal       
 

Compte corrent on rebre la subvenció - IBAN:       

 
3. SOL.LICITO 
 

 

La concessió de la subvenció de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’any 
2018 d’acord amb l’establert a les Bases específiques per a la concessió de subvencions per als 
propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana, publicades en el BOP de Barcelona de 26 de juliol de 2019. 

 
 

4. AUTORITZO 
 

 

- A la Mancomunitat La Plana a fer les consultes adients als organismes que es consideri 
necessari per acreditar la condició de beneficiari de la subvenció així com per accedir a les 
dades relatives que siguin necessàries per a la comprovació de la mateixa.  

- A la Mancomunitat La Plana a la cessió de les dades necessàries, a aquelles administracions 
públiques o entitats implicades en el procés de gestió de la subvenció. 

 

-      SÍ         NO  Autoritzo a rebre notificacions electròniques per a aquesta sol·licitud a través del 
correu electrònic ___________________________________ 
  

 

5. DECLARO  
 

 
 Que compleixo les condicions establertes en les bases que regulen la concessió de 

subvencions per diverses raons d’interès públic. 
 Que accepto la subvenció atorgada per la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana i em 

comprometo a presentar tota la documentació que em sol·licitin. 
 Que estic al corrent de totes les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i de tot tipus 

d’obligacions amb la hisenda municipal. 
 Que d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

no estic en cap de les causes que m’impedeixen obtenir la condició de persona beneficiaria 
d’una subvenció. 



 

 

 
 

 

6. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 

O Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE del sol·licitant, o document equivalent. 

 
O Original i fotocòpia del contracte d’arrendament signat mitjançant la Borsa de Lloguer Social de la 

Mancomunitat La Plana. 
 
O Original i fotocòpia de l’escriptura pública acreditativa de la propietat de l’habitatge. 

 
O Documentació acreditativa de l’apoderament vigent en el cas que el propietari actuï mitjançant 

representant o es tracti d’una persona jurídica. 
 
O Original i fotocòpia del/s rebut/s de l’Impost de béns immobles corresponent a l’exercici 2018. 

 
O En cas d’habitatges que s’adscriguin de nou a la Borsa o que ja estiguin adscrits però encara no 

s’hagin llogat, caldrà presentar una declaració responsable del compromís de posar l’habitatge a 
disposició de la Borsa un període mínim de 12 mesos. 
 
O En cas de contractes en curs, on restin menys de 12 mesos per la seva finalització, s’haurà de 

presentar una declaració responsable del compromís de prorrogar el contracte o de mantenir l’habitatge 
a disposició de la Borsa un període mínim de 12 mesos. 
 
O Número del compte corrent on fer la transferència bancària. 

 
O Certificat del sol·licitant, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària 

i, si és el cas, amb la Seguretat Social. 
 
No caldrà presentar els documents que ja estiguin en poder de la Mancomunitat La Plana. 

 

 

7. Observacions 
 

 En cas que hi hagi més d’un propietari de l’habitatge adscrit a la Borsa, cal omplir les dades 
següents: 

 

NIF/NIE/ 
Passaport 

NOM I COGNOMS  SIGNATURA 

            
 
 
 

            
 
 
 

 
Malla,       de            de 2019     Signatura del sol·licitant 
 
 
 
 
 
 
Protecció de dades  

Les dades personals que facilito en aquesta SOL·LICITUD seran tractades per La Mancomunitat La Plana, amb CIF P-0800024-B 
i amb domicili a Sector El Quadro 08522 MALLA amb la finalitat de gestionar la subvenció (ajut per a propietaris adscrits a la 

Borsa) de l’any 2019 i totes aquelles gestions inherents a la mateixa.  

La Mancomunitat La Plana no comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, a excepció d'aquelles 
dades que per llei hagin de ser comunicades a administracions o Ajuntaments de què formen part els usuaris. 

Les dades es conservaran durant els terminis previstos per les legislacions aplicables en cada moment. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del 
tractament: Mancomunitat La Plana, amb domicili a Sector El Quadro s/n 08522 MALLA per correu postal o per email 

dpd@mancoplana.cat . Podeu, també, presentar reclamació davant de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

SI NO Autoritzo la Mancomunitat La Plana, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com 

també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès. 


