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Instància de sol·licitud de subvenció  

Qui subscriu sol·licita subvenció a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida d’acord amb 
la convocatòria de subvenció corresponent a la quota de l’IBI per a establiments emblemàtics, per a l’any 
2016, en els termes següents:  

 

1. Dades sol·licitant 

 PROPIETARI/ÀRIA                        LLOGATER/A   

Raó social:                                                                                    

NIF:                                                 Telèfon:                              Correu electrònic: 

Domicili (adreça on es realitza l’activitat econòmica):   

 
2. Declaració responsable del sol·licitant: 
 

Nom i cognoms del representant legal:                                                                   DNI:  

Declaro:  

1. Que a 1 de gener de 2016 la persona que represento és la titular (subjecte passiu) dels rebuts de 
l’Impost sobre els Béns Immobles, o bé és  llogatera de l’immoble on es realitza l’activitat econòmica 
i té repercutit l’impost en el lloguer.  

2. Que la persona jurídica que represento està al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament, resta d’Administracions i amb la Seguretat Social.  

3. Que l’immoble on es realitza l’activitat econòmica  és el que es consigna en la present instància.  
4. Que totes les dades que consten a la sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.  
5. Que la persona jurídica que represento compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de 

les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la 
convocatòria per a sol·licitar i atorgar aquests ajuts. 

Autoritzo: a l’Ajuntament de Barcelona (directament o a través d’un ens instrumental) per efectuar les 
consultes necessàries a les altres Administracions Públiques amb la finalitat de comprovar les 
circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament de la subvenció. 

Per tot això, als efectes d’allò que preveu l’art.24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, signo la present 
declaració i SOL·LICITO la subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’Impost sobre els Béns 
Immobles. 

Barcelona,         de                               del 2016  

  

 

 

SIGNATURA  
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Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració 
responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o 
reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que 
corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o 
la falsedat en la declaració. 

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles 
d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides. 

Informació relativa a protecció de dades 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, us informem que les vostres 
dades personals s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant 
Jaume 1. 08002 Barcelona. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d'11 de juliol, us 
indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de 
comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció. 
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