TIANA – Els Vessants
Dades de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms

Sexe
Home

NIF / NIE

Data de naixement

Estat Civil

Dona

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon 1

Telèfon 2

(*)
Casella 445 IRPF2016

Correu - e

(*)
Casella 455 IRPF 2016

(*) alternativament : ingressos bruts

Dades de la parella o co-sol·licitant
Nom i Cognoms

Sexe
Home

NIF / NIE

Data de naixement

Estat Civil

Dona

Adreça

Codi Postal

Correu - e
(*) alternativament : ingressos bruts

Població

Telèfon 1

Telèfon 2

(*)
Casella 445 IRPF2016

(*)
Casella 455 IRPF 2016

Assabentat/da de les bases que regeixen el procediment per conformar la Llista de les
persones interessades en accedir a la promoció d'Habitatge Protegit a TIANA – ELS
VESSANTS, MANIFESTO EL SEGÜENT:
1.- Que estic interessat/da en formar part d'aquesta Llista
2.- Que estic interessat/da en l'adjudicació d'un habitatge protegit.
3.- Que sóc resident a Tiana amb una antiguitat mínima de residència de 5 anys, o
haver residit un mínim de 10 anys. (aporto volant o certificat històric
d’empadronament)

Accepto les condicions establertes a les bases i m'obligo a complirles en tots els seus extrems
En compliment de la LO 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al
interessat que les dades recollides en aquest document així com les que ens ha facilitat, si és el
cas, en documents anteriors, s’inclouen en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Tiana,
la finalitat dels quals és la tramitació de les gestions administratives necessàries per assolir
l’objectiu final del present document.
El interessat presta el seu consentiment perquè l’Ajuntament de Tiana doni tractament a les
dades dels fitxers i les comuniqui o cedeixi a entitats col·laboradores, sempre que aquesta
comunicació o cessió sigui necessària per la finalitat anteriorment indicada o per la oferta i/o
prestació de serveis relacionats amb la mateixa.
Igualment queda informat que en qualsevol moment pot exercitar els seus drets d’accés,
rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint-se a Ajuntament de Tiana. Plaça de la Vila, 1. Tiana,
mitjançant carta certificada.

Data:

Signatura de les persones sol·licitants.

Aquesta sol·licitud degudament complimentada i acompanyada de la documentació
corresponent, s’ha de lliurar presencialment entre el 30 d’abril i el 22 de juny de 2018
al Registre General Ajuntament de Tiana, Plaça de la Vila, 1 (Tel: 93 395 50 11 . Fax: 93
465 75 18 . tiana@tiana.cat), de dilluns a divendres, en hores d’oficina: matins de 8,30
a 14 hores i dimarts i dijous de 16 a 20 hores.

