MODEL de Declaració responsable de desconeixement de la
ubicació de la/es persona/es coarrendatària/es de l'habitatge
habitual
, de sol·licitud de l’ajut,
Expedient número Número d'expedient
a l’empara de la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual
s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
En data DD/MM/AA
, Nom i cognoms
,
amb DNI DNI - NIE - TIE
he presentat una sol·licitud per a la concessió d'un
ajut per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19, en
relació amb l'habitatge que constitueix la meva residència habitual i permanent,
situat a: Adreça i població
DECLARO:
Que la persona o les persones que consten com a signatàries en el contracte
d'arrendament subscrit amb la propietat de l'habitatge no formen part de la meva
unitat familiar i desconec on estan residint actualment.
I per a així consti als efectes oportuns, es presenta i signa a
Dia, mes i any
Població

Signatura persona sol·licitant
DNI

Avís Legal
En aplicació de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la declaració responsable és el document subscrit per una
persona interessada en el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits
establerts per la normativa vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici;
que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantenir-ne el compliment
durant el període de temps inherent a tal reconeixement o exercici.
Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de
l'ajut concedit i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d'altres
òrgans competents.
La persona o persones que s'hagin beneficiat dels ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer
sense disposar dels requisits previstos, són responsables dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir,
així com de totes les despeses generades per la concessió d'aquests ajuts.
L'import dels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut per la
persona arrendatària per l'aplicació de la norma, la qual també incórrer en responsabilitat, en els casos que
voluntàriament i deliberada, busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb
la finalitat de beneficiar-se del programa regulat a la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual
s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del
COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.
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