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DECLARO:

MODEL de Declaració responsable de la impossibilitat d’aportar 
la documentació exigida a la Resolució TES/1047/2020

Expedient número , de sol·licitud de l’ajut, 
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 , 
amb DNI 
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,

,
he presentat una sol·licitud per a la concessió d'un

 situat a: 

Que em trobo amb una situació de vulnerabilitat econòmica i social 
sobrevinguda establerta a l’article 3.1.a) de la Resolució TES/1047/2020, de 12 
de maig, però no puc aportar la documentació següent, atès que:

.

 El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona 
titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 
24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, 
ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

 Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les 
persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el 
pagament des de l’inici del contracte. 

 En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat, en el seu cas, de la persona 
propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos 
corresponents.

 En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant 
transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca 
dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.

 L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. 
 En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
 En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat 
d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

 En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones 
treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la 
reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos 
actuals.

 En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada 
laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la 
circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del 
mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.



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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 Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la 
unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o en altres dipòsits anàlegs en entitats 
financeres no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual.

Tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud, cal que 
sigui presentada obligatòriament i d’ofici per la persona sol·licitant, en el termini 
màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma. 
  
No obstant això, les sol·licituds es resoldran seguint l'ordre d'entrada al registre 
corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l'exhauriment de la 
dotació pressupostària. 

En el supòsit que no s'aporti la documentació en el termini esmentat 
anteriorment, es portaran a terme els tràmits de revocació de la resolució de 
concessió de l'ajut en virtut de l'article 16 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.

I per a així consti als efectes oportuns, es presenta i signa a 

Signatura persona sol·licitant

 Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa al compliment de tots els requisits exigits per 
ser beneficiària de l'ajut durant tots els mesos sol·licitats.
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