Carrer Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61
http://www.svmontalt.cat

Declaració responsable de la persona sol·licitant i membres de la unitat familiar
majors de 16 anys.
Nom i Cognoms:__________________________________________________
DNI/NIE/Passaport: _______________________________________________
Adreça:_________________________________________________________

DECLARO:
1. Que no he rebut ajudes pel mateix concepte d’un altre organisme privat.
2. Que no posseeixo béns immobles diferents a l’habitatge habitual sobre els que
tingui un dret de propietat, possessió o usdefruit, llevat de situacions
acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies
similars en què s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge
familiar a l’altre cònjuge o parella.
3. Que els meus ingressos durant l’exercici________ han estat de__________ €.
4. Que estic al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i de
l’Agència Tributària.
5. Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se’m
requereixi i autoritzo a l’administració municipal per demanar qualsevol tipus
d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres
administracions si és necessari.
I perquè així consti signo aquesta declaració en el lloc i data indicats.
Localitat i data____________________________________________________

Signatura
La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanya a aquesta
declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten
incorporades a la base de dades de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Les dades de caràcter personal no poden
ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de

protecció de dades de caràcter personal

.

