
Declaració responsable 

Dades de l'interessat/ada 
Cognoms, Nom / Raó Social (*) DNI / NIE / Passaport / CIF (*) 

Adreça (*) Data naixement 
/ / 

Població (*) Província / País (*) CP (*)  Sexe 
☐Home☐Dona

Telèfon (*) Correu electrònic 

Dades de la persona representant 
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport 

Declaro sota la meva responsabilitat 

Estar al corrent de pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària 

De que cap membre de la unitat familiar és titular del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge, excepte en 
els casos previstos en aquest Reglament. 

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) 
/ / 

Signatura de la persona interessada (*) 

 (*) Camps d'entrada obligatòria 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a que les dades personals 
facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “Serveis Socials” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i 
seu social a Plaça de la Vila 1 , 08650 Sallent (BARCELONA), per al seu tractament informàtic. La finalitat d’aquest 
tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. En qualsevol cas podreu indicar la revocació del 
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, 
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Plaça de la Vila 1 , 08650 Sallent 
(BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. Us informem que també podeu presentar una 
reclamació, si així ho considereu, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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