
 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

DECLARACIÓ DE RESPONSABLE D’INGRESSOS PERCEBUTS PER A SOL·LICITANTS LLOGUER LA 

FABRICA DE FONOLLOSA 

 

En/a _______________________________________________________________________ 

Amb DNI número _________________ amb domicili a efectes de notificacions ubicat a 

___________________________________________________________________________ 

DECLARO 

1.- Que els ingressos de tota la unitat de convivència percebuts 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 l’Ajuntament de Fonollosa i d’altres òrgans competents d’acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

3.- Que sóc coneixedor que la inexactitud, falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol 

dada o document que acompanya a aquesta declaració de responsable, deixa sense efecte el 

tràmit corresponent i impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del seu coneixement, 

sens perjudici a l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent. 

4.- Que tota la informació continguda en la meva sol·licitud és exacta i veraç i que no he 

percebut, ni percebré, cap altre ingrés econòmic que els especificats a l’apartat número 1, 

comprometent-me a comunicar a l’Ajuntament de Fonollosa, de manera immediata, qualsevol 

variació que hi pugui haver.  

5.- Que autoritza expressament a l’Ajuntament de Fonollosa a obtenir qualsevol tipus 

d’informació que pugui estar en poder seu o a sol·licitar-la de manera directa a altres 

administracions públiques per tal que pugui verificar que les dades consignades a la meva 

sol·licitud presentada són certes i s’adeqüen a la realitat.  

6.- Que estic informat que d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i, amb la finalitat de tramitar la meva 

sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer. Que puc exercir els meus 

drets, de rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Ajuntament de 

Fonollosa, enviant la meva petició a l’adreça de correu electrònic fonollosa@fonollosa.cat. A la 

comunicació escrita hauré d’adjuntar una còpia del DNI.  

I perquè així consti, signo aquesta declaració en el lloc i data indicats. 

Localitat i data                                                                                        

 

Signatura  
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