Model de declaració responsable, art. 6.1 2 del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19
El Sr. ___________________________ i la Sra. __________________________,
amb DNI:_____________________ i ______________________ respectivament,
arrendatari/s de l’habitatge / oficina / local comercial següent (escollir el que correspongui)
________________________ situat a _______________________ número_____________,
al municipi de Sant Cugat del Vallès, amb la present

EXPOSA/EN
- Que ostenta la condició de deutor/s arrendataci amb SPM Promocions Municipals de
Sant Cugat del Vallès SA (Promusa) en relació a l’habitatge amb protecció oficial (amb o
sense pàrquing) /oficina / local comercial situat a _________________________
- Que davant de la impossibilitat de presentar el/s document/s de l’article 6 del Real
Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 i als efectes d’acreditar el
compliment dels requisits exigits per a considerar-me/nos sense recursos econòmics
suficients i trobar-me/nos en situació de vulnerabilitat econòmica de l’article 5, amb la
present

DECLARA/EN SOTA LA/ES SEVA/ES RESPONSABILITAT/S:
(respondre el que correspongui)

1. Que _______________________ es troba en situació legal d’atur, i que la quantia
mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur és de_____________
2. Que _______________________ en la seva condició de treballador per compte aliè, es
troba en el supòsit de cessament d’activitat, i que la base de la declaració del cessament
d’activitat declarada és _______________________
3.* Que el número de persones que resideixen com a domicili habitual i estan
empadronades a l’habitatge protegit anterior i que integren la unitat familiar són:
_________________________, la identificació de la/es qual/s és:
Nom i cognom:
NIF:
Relació parentiu:
Discapacitat/Incapacitat/dependència:
* únicament per a HPO, no locals comercials ni oficines.

4.* Que cap dels membres de la unitat familiar declarada al punt 3 anterior, és titular o
usufructuari d’habitatge i per tant, està inclòs en el supòsit de necessitat d’habitatge.
* únicament per a HPO, no locals comercials ni oficines.
5.- Que el/s motiu/s relacionat/s amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que
impedeixen l’aportació de ______________________ (especificar el que no s’aporta)
és/són:
Així mateix, em/ens comprometo/em, una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues, a l’aportació en el termini d’un mes dels documents no facilitats ara.
6.- Que soc/som coneixedor de la responsabilitat que es deriva de la falsedat -per acció i/o
omissió- de la present declaració i de les conseqüències, per tant, de l’aplicació indeguda
en la meva/nostra persona/es de la moratòria excepcional del deute arrendatici així com
en el seu cas, de la percepció d’ajudes públiques per a la residència habitual en situació de
vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19.
7.- Que acato/em el contingut de l’article 7 del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19 que diu:
Artículo 7. Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la
moratoria excepcional de la deuda arrendaticia y de las ayudas públicas para vivienda
habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.
1. La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su
vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos
previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir,
así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente
obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual incurrirá en
responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o
mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de
las medidas reguladas por este real decreto-ley.

I per a que així consti, als efectes oportuns, ho signa/en a Sant Cugat del Vallès, el dia
_____de_____________________ de 2020.

Sr./Sra. ________________________
NIF número _____________________

