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DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ  RESPONSABLE  PER  INFORMAR  A  L’AJUNTAMENT  DE
QÜESTIONS  RELATIVES  A  UNA  SOL·LICITUD  D'AJUT  ECONÒMIC  A  LES
FAMÍLIES 2016

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

Nom i cognoms DNI/NIE

Data Naixement Domicili

Municipi Codi postal

Telèfon Correu electrònic

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

La persona interessada,  pel  fet de presentar i  signar  aquesta sol·licitud,  coneix  els  requisits
necessaris  per  poder  accedir  a  aquests  ajuts  i  declara  responsablement  que  els  compleix.
Aquests requisits són els següents:

. La persona interessada figura empadronada a Cerdanyola del Vallès, des de l'1 de gener de
2016.

. La persona interessada consta al padró de l'IBI com a subjecte passiu, ja que és titular de
l'habitatge pel qual es demana l'ajut, que és el seu habitatge habitual, o la persona interessada és
arrendatària de l'habitatge pel qual es demana l'ajut, que és el seu habitatge habitual i, l'import de
l'IBI està expressament repercutit en el preu del lloguer.

.  La  persona  interessada  no  disposa  de  cap  més  immoble,  llevat  d’1  pàrking  i  un  traster,
considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin
d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble
a més de l’habitatge habitual.
S’exceptua la titularitat compartida de l’immoble en cas que tots els titulars siguin membres de la
mateixa unitat familiar.

. Si la persona interessada i/o la resta de membres de la unitat familiar o de convivència s'han
trobat en una situació sobrevinguda de disminució d'ingressos durant l'any 2016, que modifica
substancialment les dades relacionades que aquest Ajuntament pot consultar, cal especificar la
nova  situació  en  l'apartat  de  declaració  responsable  complementària  d'aquesta  sol·licitud  i
acredita-la documentalment.



DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA (si s'escau)

I per a què així consti als efectes oportuns, signo la present declaració.

(signatura)

Cerdanyola del Vallès, a         de                         de 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre general de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès)


