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SOL⋅LICITUD DE SUBVENCIÓ destinada a atendre determinades despeses de 
l’habitatge habitual de persones amb títol de família Monoparental - Any     

Dades del sol·licitant: 
Nom interessat: NIF: 

Domicili: 

Codi Postal: Població: Telèfon: 

Correu electrònic: 
 Sol·licito rebre les notificacions relacionats amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici del dret que 

em reconeix l'article 41.1 de la Llei 39/2015.

EXPOSA: 
Que vista la convocatòria de subvencions destinades a atendre determinades despeses de 
l’habitatge habitual de persones amb títol de família Monoparental, any , i, complint els requisits de 
la mateixa:  

• Ésser titular del carnet de família monoparental, segons normativa vigent
• Estar empadronat en l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció
• La suma dels ingressos nets de la unitat familiar no pot excedir 1,6 vegades l’Indicador de Renda de

Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) anual de l’exercici en curs per al seu primer membre.
Aquesta quantitat s’ha d’incrementar per a cada nou membre de la unitat familiar a raó de
multiplicar al tram anterior un factor d’ajust equivalent al 30%.ls efectese

• Cada fill/filla amb discapacitat o incapacitat/incapacitada per treballar computarà com a dos.
• No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions.

Adjunta la següent documentació: 

 Per acreditar la capacitat econòmica: La documentació prevista en l’annex de beneficis fiscals de la 
vigent Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals: 
 Rebut  lloguer/ Hipoteca (3 últims mesos)
 Nòmines ( Tres últims mesos)
 Declaració Renda any anterior
 Declaració Jurada d’ ingressos
 Extracte Bancari ( últims 6 mesos)
Declaració responsable de no estar comprès en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la
Llei 38/2003

Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i
signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert.

SOL⋅LICITA  SUBVENCIÓ per atendre determinades despeses de l’habitatge habitual de persones amb títol 
de família Monoparental, any      . 

MODEL 1 



TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 

Responsable del tractament: Ajuntament d’Argentona. 
Finalitat: Gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud 
Més informació del tractament de dades: http://argentona.cat/politicaprivacitat 
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol•licitar-ne la 
limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà – Exercici de drets, a l’Ajuntament d'Argentona, cr. Gran, 59 
08310 Argentona o mitjançant la seva seu electrònica https://seuelectronica.argentona.cat 
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I autoritzo a l’Ajuntament a actuar d’ofici per a comprovar les dades següents: 

 Certificat d’empadronament al municipi d’Argentona 

 A accedir a les dades i els antecedents que constin en fitxers de la Seguretat Social i de l’Agència 
Tributària, i als que calguin per a la tramitació i resolució de les subvencions  

 Certificat d’Hisenda Local 

 Certificat  i Pensions, Atur 

 Certificat del Grau de discapacitat 

 Títol que acrediti la condició de família monoparental 

Certifica que les dades presentades per sol·licitar aquesta subvenció són certes, així com que accepto les 
bases de subvencions destinades a atendre determinades despeses de l’habitatge habitual de persones 
amb títol de família Monoparental, any      . 

A Argentona, Signatura 

_________________________________________________________________________________ 
INFORMACIÓ GENERAL PER ALS INTERESSATS: 
La suma dels ingressos nets de la unitat familiar no pot excedir 1,6 vegades l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) anual de l’exercici en curs per al seu primer membre. Aquesta 
quantitat s’ha d’incrementar per a cada nou membre de la unitat familiar a raó de multiplicar al tram 
anterior un factor d’ajust equivalent al 30%.l. 

FAMILIA IMPORT 
1 12.748,37 
2 16.572,88 
3 21.544,74 
4 28.008,16 
5 36410,61 
6 47.333,80 
7 61.533,94 
8 79.994,12 
9 103.992,35 
10 135.190,06 
11 175.747,08 
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