
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
MUNICIPALS DESTINADES A LES DESPESES DEL LLOGUER A PERSONES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL PER MOTIUS DE LA COVID-19.  
 
 
 
1.- Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió i la convocatòria de subvencions de 
l’Ajuntament de Llagostera destinades al pagament de les despeses de lloguer per concessió 
directa amb caràcter excepcional, per facilitar la permanència en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població en risc d’exclusió residencial com a conseqüència de l’impacte 
econòmic de la COVID-19. 

 
2.- Definicions 

a) Unitat familiar: es considera unitat familiar aquella que està formada pels cònjuges i els 
seus descendents sota tutela, que conviuen junts i estan empadronats en un mateix 
domicili. 

b) Es considera sotsarrendament legal i consentit el que defineix l'article 8.2 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. 

c) Família nombrosa: la definida a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses. 

d) Família monoparental: la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 
anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d'una sola persona. 

 
 
3.- Persones destinatàries 

Persones físiques que durant els mesos de confinament amb motiu de la COVID-19 s'han vist 
afectades a nivell econòmic, que hagin tingut dificultat per fer front a la despesa del lloguer del 
seu habitatge habitual i no puguin accedir a cap altra línia d’ajuts dels previstos per pal·liar la 
situació del «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual» incorporat a l’Ordre Ministerial 
TMA/336/2020, de 9 d’abril, i gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i que 
compleixen els requisits recollits en aquestes bases. 

Així mateix, s’entenen com a possibles persones beneficiàries aquelles que, tot i complir els 
requisits establerts pel «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual» incorporat a l’Ordre Ministerial 
TMA/336/2020, de 9 d’abril i gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, hagin vist 
denegada la seva sol·licitud per esgotament de la dotació pressupostària assignada o per 
tancament de la convocatòria. 

 
 
4.- Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions 

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en la present convocatòria totes les 
persones físiques empadronades en el municipi en el moment de la presentació de la 
sol·licitud, sempre que compleixin els següents requisits i condicions que s’indiquen a 
continuació i formulin les declaracions responsables corresponents: 

 
a) Figurar al padró municipal de Llagostera amb data d’inscripció anterior al decret de 

confinament establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
 

b) Ser titular, en qualitat d’arrendatària, del contracte d’arrendament o sotsarrendament 
de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i 
permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat per un 
període igual o superior a 12 mesos (o per un període superior a 6 mesos amb 
compromís de pròrroga fins a la totalitat de 12 mesos). 



 
c) No pagar una quota d’arrendament superior als topalls establerts: 

 

Unitats familiars fins a 2 membres 550 €/mensualitat 

Unitats familiars de 3 a 4 membres 600 €/mensualitat 

Unitats familiars de 5 a 6 membres 650 €/mensualitat 

Unitats familiars de més de 6  membres 700 €/mensualitat 

 
Per a les quotes dels contractes de sotsarrendament s’estableix un topall de 250€/ 
mensuals. 
 

d) L’habitatge llogat en cap cas podrà ser de protecció oficial de promoció pública. 
 

e) La situació de la persona sol·licitant ha de complir les condicions establertes al punt 3.  
 

f) No tenir relació de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat amb el/la 
propietari/tària, del qui té un dret real d’usdefruit o d’habitació, quan el/la 
propietari/tària sigui una persona física, o respecte de qualsevol dels socis o de les 
sòcies o partícips quan l’arrendador/a sigui persona jurídica  de la finca de la qual és 
arrendatària. 

 
g) No disposar de cap títol d’habitatge en propietat o copropietat, ni de cap títol de dret real 

d’usdefruit o d’habitació, que estigui habilitat per a l’ús d’habitatge.  
 

 
h) No disposar, la unitat familiar, d’uns ingressos superiors a la taula següent durant els 

mesos de març, d'abril, maig i juny de 2020, segons la taula següent: 
 

1 membre 664 € 

2 membres 996 € 

3 membres 1.096 € 

4 membres 1.196 € 

5 o més membres 1.208 € 

  

(Aquests topalls han estat establerts en funció dels que estableix la Renda Garantida 

de Ciutadania) 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/peraq

ui/  

 
 

Per al càlcul d’ingressos es tindran en compte la pensió d’aliments i la pensió 

compensatòria en el cas de famílies monoparentals. En cas que no es cobri, caldrà 

acreditar-ho mitjançant presentació de la denúncia. 

 
i) La unitat familiar no pot disposar d’uns saldos mitjans superiors a 3.000 €  entre els 

mesos de març a juny. 
 

j) Sols s’admetrà una sol·licitud per unitat familiar. 
 

 
5.- Incompatibilitats 

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts, que provinguin de 
qualsevol administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes 
mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. 

En cap cas s’admetrà un increment de la quota del lloguer. Si es produís aquest increment, la 
diferència no entrarà en l’exercici actual de subvenció. En el cas que la quota baixi, la 
subvenció serà revisada. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/peraqui/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/peraqui/


 

6.- Import, aplicació i consignació pressupostària. 

El crèdit que es destina a aquesta convocatòria és de 40.000€.  
 
L’efectivitat de les subvencions  queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari 
suficient en l’aplicació pressupostària d’ajuts al lloguer.  
 
En cas que, un cop revisades totes les sol·licituds, es constati un romanent de crèdit, es podrà 
fer una revisió a l’alça dels topalls establerts a les presents bases. Així mateix, en cas que la 
dotació pressupostària sigui insuficient per donar cobertura a totes les sol·licituds presentades i 
que compleixen els requisits, es procedirà a la revisió a la baixa dels percentatges de 
subvenció d’acord amb la Taula de criteris de priorització i valoració. 
 
 
7.- Procediment de concessió: criteris per a l’atorgament de les subvencions, import dels 
ajuts,  mensualitats reconegudes i revisió. 

 
El procediment de concessió de subvencions es tramita per concessió directa amb caràcter 
excepcional, i, sempre que la dotació pressupostària ho permeti, es procedirà al prorrateig de 
l’import global màxim entre totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits establerts a 
les presents bases. 
 
7.1.- Criteris de priorització i valoració  
Les subvencions es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el 
procediment, de concessió directa amb caràcter excepcional, comparant les sol·licituds 
presentades en el termini establert i puntuant-les, d'acord amb els criteris que s'especifiquen a 
continuació, per poder establir un ordre de prelació: 
 

Sol·licituds que acreditin un percentatge de 
pèrdua d’ingressos entre: 

Puntuació 

35% - 50% 5 

50% - 70% 10 

70% - 80% 15 

80%-100% 20 

Persones sol·licitants amb títol de família 
nombrosa 

5 

Persones sol·licitants que siguin famílies 
monoparentals 

5 

Persones sol·licitants que formin part d’unitat 
familiar amb algun membre que acrediti un 
grau de minusvalidesa igual o superior al 33% 
o grau de dependència 

5 

Persones víctimes de violència masclista 5 

 
Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris 
anteriors, es donarà prioritat a les sol·licituds amb manjor nombre de membres de la unitat 
familiar i, com a últim recurs, es desempatarà per sorteig. 
 
El percentatge de la subvenció vindrà determinat per la següent taula d’equivalència:  

 
TAULA  D’EQUIVALÈNCIA:  PUNTUACIÓ- PERCENTATGE  DE LA SUBVENCIÓ  

5 punts 25% 

10 punts 40% 

15 punts 60% 

20 punts 90% 

Més de 20 punts 100% 



 
 
7.2.- L’import de la subvenció serà en funció dels ingressos màxims establerts al punt 4. h) de 
“Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions” i resultarà de la diferència entre aquests 
topalls i els ingressos acreditats durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020, sense 
superar el 100% de la quota d’arrendament o sotsarrendament. 
En qualsevol dels casos la quantia màxima de subvenció no serà superior a  400 €/mensualitat 
per als contractes d’arrendament i 250€/mensualitat per als de sotsarrendament. 
Excepcionalment, com queda establert al punt 6 d’aquestes bases, es podrà efectuar una 
revisió a l’alça o a la baixa dels topalls i els percentatges establerts. 
 
7.3.- La subvenció s’atorgarà per un màxim de 3 quotes d’arrendament, hagin estat o no 
pagades, corresponents a les mensualitats d’abril, maig i juny de 2020 o per a les mensualitats 
de març, abril i maig de 2020 en aquells casos en què el pagament de la mensualitat s’hagi 
vingut efectuant a mes vençut; sempre que es compleixin els requisits establerts a les presents 
bases. 
 
7.4.- Es procedirà a la revisió de l’expedient, a sol·licitud de la persona interessada, mitjançant 
instància a l’Ajuntament, en el cas que hi hagi un canvi en la situació personal o econòmica que 
permeti accedir a la subvenció, sempre i quan estigui dins el termini, segons determina el punt 
8 d’aquestes bases. 
La sol·licitud de revisió s’haurà d’acompanyar obligatòriament amb la documentació que 
acrediti aquest canvi. 
 
 
8.- Sol·licituds: gestió, lloc i termini de presentació 

8.1.- Les sol·licituds es presentaran telemàticament a la seu electrònica del tauler electrònic (e-
tauler), de l’Ajuntament de Llagostera: https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera, o 
presencialment al SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà).  

8.2.- L’assessorament previ a les sol·licituds es farà a través de l’Oficina d’habitatge, a la 
Farinera, al Passeig Romeu s/n.  
 
8.3.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat que figurarà annexat a la 
convocatòria pública. Aquests impresos també es podran sol·licitar a l’Oficina d’Habitatge, al 
Servei d’Atenció al Ciutadà o bé descarregar-los, en les dates en què estigui vigent la 
convocatòria, del tauler electrònic (e-tauler), de l’Ajuntament de Llagostera: https://www.seu-
e.cat/ca/web/llagostera  
 
8.4.- El termini de la present convocatòria i, per tant, de presentació de sol·licituds, del 20 al 31 
de juliol de l’any en curs. 
 
Les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud per acollir-se a la subvenció esdevindran 
actives durant el termini de presentació de sol·licituds al tauler electrònic (e-Tauler) de 
l’Ajuntament de Llagostera.  
 
Tal com estableix l’art. 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les persones físiques poden escollir en tot moment si 
es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a 
través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de 
mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per 
comunicar-se amb les administracions públiques, pot ser modificat per aquella en qualsevol 
moment.  
 
 
9.- Documentació i obligacions dels beneficiaris 

La presentació de sol·licitud de la subvenció pressuposa automàticament el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen, així com l’acceptació de la subvenció de la qual 

https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera
https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera
https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera


pogués resultar beneficiari/iària. En cas que l’Ajuntament no disposi de la documentació 
necessària, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada amb la documentació comuna següent: 

 
 
 

a) Edat i residència:  
 

 DNI/NIF/NIE passaport vigent del/la sol·licitant titular i de tots els membres de la 
unitat familiar. 

 
b) Ingressos de la unitat familiar.  

 
 Ingressos econòmics de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys, 

durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020, mitjançant nòmines o 
certificat de prestació d’atur o de renda garantida de la ciutadania, o declaració de 
l’IRPF presentada que inclogui els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. En 
cas de no disposar-ne, adjuntar declaracions jurades d’ingressos i moviments 
bancaris. Addicionalment, per a aquelles famílies en seguiment pels Serveis 
Socials de Llagostera, es podrà complementar la sol·licitud amb un Informe social.  

 Extracte dels moviments bancaris dels mesos de gener a data de presentació de la 
sol·licitud de tots els números de compte, de tots els membres de la unitat familiar. 

 
c) Contracte d’arrendament o sotsarrendament. 

 
 Original i fotocòpia del contracte de lloguer. 

 
d) Justificació d’estar al corrent de pagament de les quotes: 

 
 Rebuts originals que acreditin estar al corrent del pagament a l’arrendatari dels 

mesos anteriors al primer mes subvencionable (almenys gener, febrer i març de 
2020 o gener i febrer per a aquells casos en què s’ha vingut `pagant la quota a 
mes vençut). 

 
e) Justificació de les quotes subvencionables: 

 
 En cas de quotes no pagades: Certificat de deute emès pel propietari 
 En cas de quotes pagades: Les quotes que hagin estat pagades s’hauran 

d’acreditar mitjançant presentació dels rebuts. 
 

f) Dades bancàries: 
 

 En cas de quotes no pagades: Full normalitzat amb les dades bancàries del/de la 
propietari/tària on s’ha de fer el pagament de l’ajut, signat i segellat per l’entitat 
bancària. 

 En cas de quotes pagades: Full normalitzat amb les dades bancàries de la 
persona sol·licitant on s’ha de fer el pagament de l’ajut, signat i segellat per l’entitat 
bancària. 

 
g)  Altra documentació específica: 

 

 Document acreditatiu de condició de víctima de violència masclista, d’acord amb 
allò establert per l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista. 

 Informe de vida laboral, per a aquells supòsits de persones treballadores fixes 
discontínues que no s’han pogut incorporar a la feina a conseqüència de la 
COVID-19. 

 Carnet de família nombrosa. 

 Carnet de família monoparental. 

 Certificat de discapacitat o grau de dependència. 



 Informe social emès pels SS.SS de Llagostera. 
 

Singularment, es podrà demanar tanta documentació complementària com sigui necessària per 
tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquest apartat. 
 
Les persones beneficiàries de les subvencions vindran obligades a comunicar qualsevol 
modificació de les circumstàncies que han determinat la concessió de la subvenció i en 
qualsevol cas facilitaran tota la documentació que requereixi l’òrgan gestor. 
 
 
10.- Òrgans competents per a  la gestió material, validació, avaluació i resolució dels 
expedients: 
 
10.1.- La gestió material dels expedients  anirà a càrrec del personal de  l’Oficina d’Habitatge 
de Llagostera. 
 
10.2.- L’òrgan instructor del procediment és el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Llagostera.  
 
10.3.- Un cop avaluades les sol·licituds pel personal de l’Oficina d’Habitatge, l’òrgan instructor 
del procediment formularà una proposta de concessió de les subvencions. 
 
10.4.- L’òrgan competent per aprovar la proposta de l’òrgan instructor i resoldre les sol·licituds 
és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret 2019/659, de 25 de 
juny. 
 
 
11.- Ordenació de la despesa i procediment en el pagament de les subvencions. 

L’Ajuntament efectuarà el pagament de la subvenció en el termini màxim de quinze dies a partir 
de la data d’aprovació de la despesa, sempre i quan es disposi de recursos financers suficients. 
 
 
12.- Causes de suspensió, extinció i revocació  

12.1.- Seran causa de suspensió automàtica de la subvenció els supòsits següents: 

 
a) Deixar d'atendre injustificadament dos requeriments que l'ens o l'òrgan gestor hagi 

dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits d'accés a la subvenció 
concedida. 

b) No informar l’Ajuntament de Llagostera dels canvis que es produeixin en relació 
amb la unitat familiar, i que puguin afectar el manteniment del dret a la percepció 
de la subvenció concedida. 

c) Haver incorregut en alguna de les causes d'incompatibilitat previstes al punt 5.  
 
12.2.- Seran causa d’extinció automàtica de la subvenció els supòsits següents: 
 

a) Deixar de residir a Llagostera. 
b) La mort de la persona beneficiària. 
c) La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si això implica 

pèrdua dels requisits per al manteniment de la concessió. 
d) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la  concessió. 
e) L'engany en l'acreditació dels requisits. 

 
La declaració d'extinció o de suspensió de la subvenció per alguna de les causes esmentades 
als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les subvencions cobrades 
indegudament, mitjançant el procediment de revocació. 
 
12.3.- Serà causa de revocació: 



 
L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en 
aquestes bases  i en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que 
preveu l'article 100 de la Llei esmentada.  
 
                                                                                                                                                      
13.- Causes d’inadmissió 

13.1.- L’ incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de sol·licituds 
que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud. 
 
13.2.- La no presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 dins el termini de 
cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta 
el desistiment de la sol·licitud.  
 
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la 
concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar. 
 
 
14.- Control, seguiment, avaluació i justificació 

D’acord amb l´establert en els articles 14.1 c) i 32.1 de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, 
general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció es podran sotmetre a les 
actuacions de comprovació, seguiment i avaluació de l’Ajuntament de Llagostera, sobre qui 
recau l’exercici d’aquesta competència com a òrgan concedent facilitant tota la informació 
requerida, amb la finalitat de verificar la correcta destinació de la subvenció rebuda i que 
segueixin complint el requisits d’aquestes bases. 

En cas de comprovació del no compliment de les bases en el moment del control, seguiment i 
avaluació, es procedirà a la suspensió de la subvenció. 
 
D’acord amb l´establert en els articles 14.1 b) de la Llei 38/2033, la persona beneficiària 
justificarà l’acompliment de la finalitat que ha determinat la concessió de la subvenció 
 
La justificació es farà mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Llagostera i presentat a 
l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (Servei d’Atenció Ciutadana), al qual s’adjuntaran 
els documents que acreditin que la subvenció ha estat destinada a la finalitat que ha donat lloc 
a la concessió de la subvenció i que han de justificar, com a mínim, un import equivalent a 
l’import subvencionat. 
 
El termini per aportar els justificants del pagament de les mensualitats per a les quals s’ha 
concedit la subvenció de lloguer finalitzarà el 30 d’octubre de l’any en curs.  
 
En el cas que els documents acreditatius de la justificació de la subvenció fossin incorrectes o 
incomplets,  els serveis administratius de l'Ajuntament podran requerir a la persona interessada 
la correcció de les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena les dites anomalies en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la subvenció. 
 
Igualment les persones beneficiàries se sotmetran a les actuacions de control financer que 
correspon a la Intervenció municipal. 
 
 
15.- Entrada en vigor de les bases. 

 
Aquestes bases i la corresponent convocatòria entraran en vigor amb la publicació de l’Edicte 
d’aprovació i podran ser revisades  per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament sempre que 
es consideri oportú. 
 
 
16.- Règim jurídic. 



En tot el que no preveuen aquestes bases ,serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de disposicions 
legals i reglamentàries aplicables. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i 
coneixement de les presents bases. 

 
17.- Publicitat 

Malgrat que aquestes subvencions es tramiten per concessió directa amb caràcter excepcional, 
d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
per garantir els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 
aquestes bases i la corresponent convocatòria seran publicades al BOP de Girona, al tauler 
electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Llagostera i als mitjans de comunicació municipals. 
 
Se subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions un edicte de la convocatòria 
específica d’aquestes bases així com un extracte per a la seva publicació en el BOP de Girona. 
 
 
18.- Resolució i notificació. 

 
18.1.- El termini de resolució serà d’un mes a partir de la finalització del període de presentació 
de sol·licituds. 

18.2.- La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes subvencions es farà 
mitjançant el tauler electrònic, (e-Tauler) https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera de 
l’Ajuntament de Llagostera.  
 
18.3.- La resolució de concessió de la subvenció ha d'indicar l'import que es concedeix, el 
concepte subvencionat i els mitjans i terminis de justificació. 

18.4.- S'entén acceptada la subvenció per part de les persones beneficiàries si, en el termini de 
deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de notificació, no han manifestat 
expressament la seva renúncia. 

18.5.- En la notificació de la resolució s'hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via 
administrativa, així com els recursos que s'hi poden interposar. 

 

19.- Interposició de recursos.  

La resolució serà definitiva i esgota la via administrativa. Contra ella, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la 
recepció de la notificació, davant del corresponent Jutjat Contenciós-Administratiu dels de 
Girona. 

Potestativament  podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l’òrgan que hagi 
dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si 
transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs 
de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de 
reposició entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà 
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què 
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol 
altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar. 
 
 
 
 
 
 

https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera


 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1  

Núm. Expedient ………………….  Any 2020 
 

DOCUMENTACIÓ a aportar de tots els membres de la unitat familiar:   
 
 

 DNI/NIF/NIE passaport vigent del/la sol·licitant titular i de tots els membres de la 
unitat familiar. 

 Ingressos econòmics de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys, 
durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020, mitjançant nòmines o 
certificat de prestació d’atur o de renda garantida de la ciutadania, o declaració de 
l’IRPF presentada durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. En cas de 
no disposar, adjuntar declaracions jurades d’ingressos i moviments bancaris. 
Addicionalment, per aquelles famílies en seguiment pels Serveis Socials de 
Llagostera, es podrà complementar la sol·licitud amb un Informe Social.  

 Extracte dels moviments bancaris dels mesos de gener a data de presentació de la 
sol·licitud de tots els números de compte, de tots els membres de la unitat familiar. 

 Original i fotocòpia del contracte d’arrendament o sotsarrendament. 
 Rebuts originals que acreditin estar al corrent del pagament a l’arrendatari dels 

mesos anteriors al primer mes subvencionable (almenys gener, febrer i març de 
2020 o gener i febrer per aquells casos en què s’ha vingut pagant la quota a mes 
vençut). 

 

 Justificació de les quotes subvencionables: 
 

 En cas de quotes no pagades:  
 Certificat de deute emès pel propietari. 
 Full normalitzat amb les dades bancàries del propietari on s’ha de fer el 

pagament de l’ajut, signat i segellat per l’entitat bancària. 
 

 En cas de quotes pagades:  
 Les quotes que hagin estat pagades s’hauran d’acreditar mitjançant 

presentació dels rebuts. 
 Full normalitzat amb les dades bancàries del beneficiari on s’ha de fer 

el pagament de l’ajut, signat i segellat per l’entitat bancària. 
 

 Altra documentació específica : 
 

 Document acreditatiu de condició de víctima de violència masclista 
d’acord amb allò establert per l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

 Informe de vida laboral, per aquells supòsits de treballadors fixes 
discontinus que no s’han pogut incorporar a la feina aconseqüència del 
COVID-19. 

 Carnet de família nombrosa. 

 Carnet de família monoparental. 

 Certificat de discapacitat o grau de dependència. 

 Informe Social emès pels SS.SS de Llagostera. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
  
 
ANNEX 2  
 
Declaració jurada d’ingressos percebuts per a sol·licitants de les subvencions per al 
pagament del lloguer 
 
En/Na 
amb DNI/NIF:  
titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge situat a 
Carrer número pis porta 
 
Declaro 
Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar ha tingut un canvi significatiu 
dels seus ingressos, respecte del període a acreditar (Gener – Març 2020), degut a les 
conseqüències de l’ conseqüència de l’impacte econòmic del COVID-19. Havent vist reduïts els 
meu ingressos en __________________ 

Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se’m requereixi 
respecte de la prestació, en el cas que em fos concedida, i a acceptar les actuacions de 
comprovació de la Intervenció de l’Ajuntament de Llagostera. 
 
I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data indicats. 
A Llagostera, ___ de juny de 2020 
 
 
 
Signatura 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanya a aquesta declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del seu coneixement, sense perjudici a 
l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat del tractament: convocatòria, valoració, resolució i seguiment d’actuacions, notificació i enviament d’informació.  
Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD). 



Destinataris:Les dades es comuniquen a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. Els resultats de l’avaluació de 
les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, donant també compliment a les obligacions de 
publicitat i transparència establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions i a la Llei 19/2013 i Llei 19/204 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades (dret a 
l’oblit), i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir 
www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera. 
 

ANNEX 3: Full normalitzat dades bancàries  

 
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament de Llagostera 

(àrea SEPA) 

 

Alta de dades bancàries 

 Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi  

Codi IBAN  

Codi SWIFT / BIC  

Adreça  

Codi postal  Població  País  

 
Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat i segellat) 
 

 

 
 
 

 Signatura del creditor o creditora  Localitat i data  

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat del tractament: convocatòria, valoració, resolució i seguiment d’actuacions, notificació i enviament d’informació.  

Creditor o creditora NIF / NIE / 
Passaport 

Nom o denominació social  

Adreça  

Codi postal  Població  Telèfon  

Correu electrònic  

http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php


Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD). 
Destinataris:Les dades es comuniquen a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. Els resultats de l’avaluació de 
les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, donant també compliment a les obligacions de 
publicitat i transparència establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions i a la Llei 19/2013 i Llei 19/204 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades (dret a 
l’oblit), i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir 
www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera. 

ANNEX 4: Full normalitzat de sol·licitud 

 

Num Exped / Any 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES DESPESES DEL LLOGUER DE 
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL PER MOTIUS DEL COVID-19.  
 

Dades sol·licitant 

Dades Habitatge i deutes 

Dades de tots els membres de la unitat familiar 

Documentació a aportar: 

 A 

 B 

 -- 

  

DECLARO: 

Veracitat dades consignades, compliment de requisits... 

AUTORITZO 

L’Ajuntament de Llagostera a sol·licitar la informació necessària per tal d’acreditar les 

condicions que dónen lloc al compliment o manteniment dels requisits al propietari, arrendadors 

o  administrador de finques. 

 Marcar casella en cas d’oposició. 

SOL·LICITO 

La subvenció municipal destinada a les despeses del lloguer de persones en risc d’exclusió 

residencial per motius del COVID-19. 

 

 

Data, lloc, signatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat del tractament: convocatòria, valoració, resolució i seguiment d’actuacions, notificació i enviament d’informació.  

http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php


Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD). 
Destinataris:Les dades es comuniquen a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. Els resultats de l’avaluació de 
les sol·licituds es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, donant també compliment a les obligacions de 
publicitat i transparència establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions i a la Llei 19/2013 i Llei 19/204 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades (dret a 
l’oblit), i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Llagostera. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir 
www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php de la pàgina web de l’Ajuntament de Llagostera. 

ANNEX 5: CERTIFICAT de DEUTE (propietari o administrador) 

 

 

http://www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php

