l-505/6

Model 1
Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors
de les prestacions per al pagament del lloguer
En/Na
amb DNI/NIF:

home

titular/s del contracte de lloguer de l'habitatge situat a
Carrer

número

dona
pis

porta

Declaro

Cal fer dues impressions d'aquest document

1.- Que els meus ingressos durant l'exercici

han estat de

euros

2.- Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se'm requereixi respecte
de la prestació, en el cas que em fos concedida, i a acceptar les actuacions de comprovació de la
Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents
d'acord amb la normativa vigent aplicable

I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data indicats.
Localitat i data

,

Signatura
La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanya a aquesta declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent i
impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del seu coneixement, sense perjudici a
l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s'inclouen en el fitxer Ajuts
socials en matèria d'habitatge regulat mitjançant l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de
dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DOGC
núm. 7069, de 1.03.2016). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya (Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la
qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI.
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