Ajuntament
Sant Pere de Ribes
AUTORITACIÓ / DENEGACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER A LA SUBVENCIÓ PER AL
FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE PER A L’EXERCICI 2022 I DECLARACIÓ
RESPONSABLE DELS MEMBRES QUE CONVIURAN AL DOMICILI ARRENDAT (Aquesta
declaració haurà de coincidir amb els membres majors de 16 anys que, un cop signat el
contracte, siguin empadronats a l’habitatge)
Nom i cognoms

DNI / NIE

Signatura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
AUTORITZO a l’Administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat en la meva sol·licitud,
pugui comprovar l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la
subvenció sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, referent a les
actuacions a continuació:
•
•
•
•
•
•

Declaració IRPF
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental / monomarental
Grau de discapacitat
Prestacions públiques (pensions) al INSS
Situació d’atur: consultar al SOC/SEPE

DENEGO expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui en forma directa
aquestes dades. Als efectes, l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha
d’estar complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar
l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la
sol·licitud de subvenció, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest
formulari totes les certificacions corresponents.
Les persones sol·licitants seleccionaran exclusivament una de les dues caselles: l’autorització o
la denegació per a l’obtenció de les dades sol·licitades. En cas de denegació, l’interessat haurà
d’aportar personalment els certificats requerits.
Signatura,

Sant Pere de Ribes, ....... de ....................................... de ...2022
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