Segell de registre d’entrada

Declaració responsable del/la sol·licitant
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

Núm. de DNI

NIE

Declaro:
Que en cas de resultar adjudicatari/ària d’un habitatge amb protecció oficial, el destinaré a domicili habitual i permanent.
Que ni el/la sol·licitant ni cap de les persones que consten a la sol·licitud som propietaris/àries de cap habitatge.
Que no he presentat la Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per no estar-ne obligat, i que els
meus ingressos totals durant l’any
han estat de
€.
Que no he obtingut finançament qualificat a l’empara de plans estatals d’habitatge, durant els 10 anys immediatament
anteriors a la sol:licitud actual.
Que el meu estat civil és:
Solter/a

Separat/da

Divorciat/da

Vidu/a

(*) Casat/da
(*) Parella de fet
(*) En cas de declarar que s’està casat/da o que s’hagi constituït parella de fet, és necessari fer constar el nom del cònjuge o parella.

Signatura:

Localitat i data:

Dades de la persona cosol·licitant
Cognoms i nom

Núm. de DNI

NIE

Declaro:
Que en cas de resultar adjudicatari/ària d’un habitatge amb protecció oficial, el destinaré a domicili habitual i permanent.
Que ni el/la sol·licitant ni cap de les persones que consten a la sol·licitud som propietaris/àries de cap habitatge.
Que no he presentat la Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per no estar-ne obligat, i que els
meus ingressos totals durant l’any
han estat de
€.
Que no he obtingut finançament qualificat a l’empara de plans estatals d’habitatge, durant els 10 anys immediatament
anteriors a la sol:licitud actual.
Que el meu estat civil és:
Solter/a

Separat/da

Divorciat/da

Vidu/a

(*) Casat/da
(*) Parella de fet
(*) En cas de declarar que s’està casat/da o que s’hagi constituït parella de fet, és necessari fer constar el nom del cònjuge o parella.

Signatura:

Localitat i data:

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades
de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació,
92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals
mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.
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