
 

  

Ajuntament de Navàs 
AJUTS AL LLOGUER PER A JOVES DE NAVÀS 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Jo,.................................................................................amb DNI/NIE.............................. com a 
sol·licitant de la subvenció i els membres que formen part de la Unitat Familiar, següents: 
  
 ................................................................amb DNI/NIE........................................................ 
 ................................................................amb DNI/NIE........................................................ 
 ................................................................amb DNI/NIE....................................................... 
  

DECLAREM 
 
□ Que ens trobem al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
 
□ Que no incorrem en cap de les circumstàncies de prohibició per ser-ne beneficiaris que 

preveuen l’art. 13 de laLlei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, l’art. 10 del 
Text Refòs de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, i l’art. 6 de les Bases Reguladores de la present convocatòria.  
 

□ Que no tenim altres subvencions sol·licitades i/o obtingudes pel mateix concepte, ni percebem 
la renda social d’emancipació. 

 
□ Que destinarem l’import íntegre de la subvenció al pagament del lloguer. 
 
□ Que comunicarem a l’òrgan que concedeix  la subvenció, la modificació de qualsevol 

circumstància que afecti algun dels requisits que s'exigeixen per concedir-la. 
 
□ Que ens sotmetrem a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i 

control financer dels òrgans competents. 
 
□ Que aportarem tota la informació que ens requereixi l’òrgan instructor. 
 
□ Que no tenim relació de parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb 

els arrendadors. 
 
□ Que no som socis o partícips de la persona física o jurídica que actua com a arrendadora. 
 
□ Que ens comprometem a complir les condicions i els requisits que estableix aquesta 

convocatòria, els quals coneixem i acceptem íntegrament 
 
□ Que sabem que, en cas de falsedat en les dades o la documentació aportada o d'ocultació 

d’informació, de les quals es pugui deduir intenció d’engany en benefici propi o aliè, se’ns pot 
excloure d’aquest procediment i pot ser objecte de sanció; així mateix, si pertoca, els fets 
s’han de posar en coneixement del ministeri fiscal per si poden ser constitutius d’il·lícit penal. 

 

 
 
 

 
Lloc i data           Signatura 
 

 


