
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


..\..\..\..\LOGOS - IMATGES PIV\Dep Benestar Social i Família\SISPAP\scinsopraupe_bn_h2.jpg
IM 99255 V1-15
/
Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal
Generalitat de CatalunyaDepartament de Benestar Social i FamíliaSecretaria d'Inclusió Sociali de Promoció de l'Autonomia Personal
IM 99255 V1-15
/
Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal
Com a persona titular, presento la DECLARACIÓ RESPONSABLE següent: 
 
Tal com recull l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la declaració responsable és el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament de Benestar Social i Família a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari. L’article 38 regula com actuarà  l’Administració per exigir responsabilitats davant de la inexactitud, la falsedat o l’omissió de les declaracions responsables. 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O ENTITAT TUTELAR DE LA PERSONA TITULAR  (en cas que aquesta no empleni la declaració):
A CONTINUACIÓ CAL EMPLENAR LES DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESTACIÓ
A) DADES SOBRE LA RENDA
1. Esteu en situació laboral activa?
Si la resposta és afirmativa, detalleu l'import anual dels rendiments nets del treball
2. Sou perceptor d'una pensió de l'estranger?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
3. Percebeu una pensió d'aliments?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
4. Sou titular d'un crèdit amb garantia immobiliària per a persones més grans de 65 anys o dependents, dels anomenats hipoteca inversa o similars, sobre el vostre habitatge?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
5. Sou perceptor d'una assegurança privada de Dependència?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
€ .
6. Sou titular de rendes derivades d’un patrimoni especialment protegit ? 
Si la resposta és afirmativa, empleneu les caselles següents:
Concepte
Valor (€)
B) DADES SOBRE EL PATRIMONI
1. a. Sou titular de béns immobles a l'estranger?
Si la resposta és afirmativa, empleneu les caselles següents:
Concepte		
Valor total (€)  
% titularitat
€ .
2. Heu dut a terme disposicions patrimonials, dins del termini de quatre anys immediatament anteriors a la data en què empleneu aquesta declaració, ja sigui a títol onerós o gratuït, a favor del cònjuge, persona amb relació estable de parella anàloga o parents fins al quart grau inclòs?
Si la resposta és afirmativa, empleneu les caselles següents:
Concepte
Valor (€)
1. b. Sou titular de capital mobiliari?
Si la resposta és afirmativa, empleneu les caselles següents:
Concepte		
Valor (€)  
% titularitat
C) ALTRES DADES
1. Sou titular d'un contracte de lloguer del vostre habitatge habitual?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
Percentatge de cotitularitat del contracte
% .
2. Sou titular d'una hipoteca del vostre habitatge habitual?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
Percentatge de cotitularitat de la hipoteca
% .
3. Pagueu algun import en concepte d'anualitat per aliments en virtut de decisió judicial?
Si la resposta és afirmativa, detalleu-ne l'import anual 
€ .
DADES DE LES PERSONES A CÀRREC DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
Hi viuen persones a càrrec en el domicili habitual ? 
Si la resposta és afirmativa, empleneu les caselles, relatives a les persones a càrrec, següents:
Relació familiar	
Primer cognom	
Segon cognom	
Nom	
NIF / NIE
Data de naixement
Declaro, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades consignades en aquesta sol•licitud, així com la documentació que s’hi adjunta, que compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol•licitud i que estic assabentat/ada de l’obligació de comunicar al Departament de Benestar Social i Família qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant.
Declaro que he informat la resta de persones membres de la meva unitat econòmica de convivència que el Departament podrà comprovar d'ofici i sense consentiment previ les dades identificadores, de residència, parentiu, situació de discapacitat o dependència, patrimoni i ingressos, atesa l'habilitació legal establerta en la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Declaro que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
Signatura de la persona titular  o del seu representant legal 
DOCUMENTACIÓ que caldrà adjuntar a la DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol·licitant
1. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Sistema per l’autonomia i l’atenció a la dependència, en l’àmbit competencial del Departament”. La finalitat del fitxer és la de gestionar els procediments de reconeixement de la situació de dependència i d’elaboració del programa individual d’atenció.
 
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i a ens locals o entitats públiques, d’acord amb les seves competències vinculades en matèria de serveis socials.
 
La unitat responsable del fitxer és la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dg_sispap.benestar@gencat.cat i signat electrònicament amb el DNI electrònic o certificat digital reconegut).
 
Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.
2. D'acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada el dia 30 de gener al DOGC, el Departament competent en matèria de serveis socials està habilitat per poder comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades per les persones sol·licitants de les prestacions per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i pel Decret que aprova la Cartera de serveis socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
 
A l'efecte del que s'estableix a l'apartat anterior, s'entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili. 
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
Abans d'escriure, llegiu detingudament els apartats de la declaració, i escriviu amb claredat i lletres majúscules. Cal emplenar TOTS els apartats i respondre TOTES les preguntes.
DADES SOBRE LA RENDA
1. Hipoteca inversa: només s'ha d'emplenar en el cas que sigueu titulars d'un crèdit amb garantia immobiliària per a persones més grans de 65 anys o dependents.
DADES SOBRE EL PATRIMONI
1. Béns immobles de l'estranger:  hi heu de consignar totes les vostres propietats immobiliàries, rústiques i/o urbanes, a l'estranger. 
2. Capital mobiliari: hi heu de consignar tots els béns mobles, activitats econòmiques, dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista, o a terminis; títols de renda fixa, de renda variable; participacions; assegurances de vida i rendes temporals i vitalícies, entre d'altres. Hi heu d'incloure, específicament:
- el valor a 31 de desembre del darrer exercici tancat, dels dipòsits i comptes bancaris, comptes financers o altres tipus d'imposició a compte.
- el valor a 31 de desembre del darrer exercici tancat dels valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (lletres, pagarés, bons, etc.) negociables en mercats organitzats.
- el valor a 31 de desembre del darrer exercici tancat dels títols representatius de la participació en fons propis d'entitats de qualsevol tipus, accions, fons d'inversió, etc.). 
3. Disposicions patrimonials (donacions...): hi heu d'indicar, si escau, el concepte i l'import de les disposicions patrimonials que hagueu dut a terme dins dels quatre últims anys immediatament anteriors a aquesta declaració responsable.
LLOCS ON ES POT PRESENTAR
• A les oficines de registre del Departament de Benestar Social i Família (es poden consultar a l’adreça web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres).• A les oficines de Correus, mitjançant l’opció de correu administratiu (cal presentar l’original de la declaració responsable i una còpia, amb el sobre sense tancar perquè així puguin segellar-la).
• A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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