ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A LA
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA MUNICIPAL D’IDENTIFICACIÓ
D’EDIFICIS D’HABITATGES SUSCEPTIBLES D’IMPLANTACIÓ D’UN ASCENSOR EN
EDIFICIS SITUATS AL CENTRE HISTÒRIC
Adreça del immoble objecte de la sol·licitud:

Ompliu en cas de ser una persona física

Nom i cognoms:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

CP:

Ompliu en cas de ser una persona jurídica / comunitat de propietaris

Raó social:
Adreça:
Població:
Nom i cognoms del representant legal:
Número de DNI / NIE:
Adreça:
Població:

Núm. CIF:
CP:

CP:

Actuant en nom i interès propi / en representació de l’entitat indicada a l’encapçalament, DECLARO que:
-

Sóc propietari/a de l’habitatge/ de l’immoble.
En cas de ser una comunitat de propietaris, aquesta està legalment constituïda, i en disposició de suficient quota de
consentiment per sol·licitar acollir-se a aquest programa.
En cas de ser resident a l’edifici objecte de la sol·licitud, no sóc propietari de cap altre habitatge amb condicions
d’accessibilitat, i tinc més de 70 anys.
L’edifici compleix amb totes les característiques que les bases determinen pels edificis admesos.
Compleixo qualsevol altra obligació que es derivi de les bases reguladores d’aquest programa i de la normativa vigent
d’aplicació.

I perquè així consti, signo aquesta declaració,

a .............................................., el dia ....................d.............................de 202..
Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades i Garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel.
938782300. www.manresa.ca
Finalitat: La finalitat és la convocatòria del Programa municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles
d’implantació d’un ascensor en edificis situats al centre històric.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al
seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/lpd

