DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS ECONÒMICS
DADES PERSONALS
PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

DNI /NIE

NOM

RELACIÓ PARENTENSC AMB LA PERSONA USUARIA (SI ESCAU)

DOMICILI
CARRER

NÚM

PIS/PORTA

MUNICIPI

LOCALITAT

CODI POSTAL

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL (si escau)
PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI /NIE

TELEFON

INGRESSOS PERSONALS
1) Te reconeguda una pensió (jubilació, incapacitat...)? SÍ ☐

NO ☐

En cas afirmatiu indiqui la data a efectes de reconeixement ________________________i complimenti les
següents dades:
TIPUS DE PENSIÓ

QUANTIA ANUAL

ENTITAT QUE L’ABONA
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2) És persona beneficiària o causant de l’assignació familiar per fill a càrrec amb discapacitat?
SÍ ☐
NO ☐

En cas afirmatiu indiqui la data a efectes de reconeixement ______________________i complimenti les
següents dades:
QUANTIA ANUAL
ENTITAT QUE LA RECONEIX: INSS / ISFAS /
MUFACE / MUGEJU

3) Té ingressos o rendes pròpies SÍ ☐

NO

☐

En cas afirmatiu, complimenti les següents dades sobre els seus ingressos personals
3.a) RENDES DERIVADES DEL TREBALL O D’ACTIVITATS ECONÓMIQUES (ja sigui per compte d’altri, ja
sigui per compte propi -autònom-)
CONCEPTE

QUANTIA ANUAL

PAGADOR
(empresa, organisme o persona)

3.b) RENDES DERIVADES DEL CAPITAL IMMOBILIARI (arrendaments, cessions d’ús, servituds, etc.)
CONCEPTE

RENDIMENT MENSUAL

3.c) RENDES DERIVADES DEL CAPITALMOBILIARI (accions, estalvi, assegurances, fons de pensions, etc.)
CONCEPTE

VALOR REAL

RENDIMENTS EFECTIUS ANUALS
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3.d) ALTRES RENDES (altres rendes que es percebin i no contemplades en els apartats anteriors))
CONCEPTE

RENDIMENT MENSUAL

Declar baix la meva responsabilitat que són certes les dades consignades en la present comunicació i sol·lícit que
es procedeixi a efectuar revisió en base a les dades declarades. Quedo assabentat/da de la obligació de
comunicar a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí qualsevol variació que es pugui produir en
endavant.

A __________________, a _________d___________________del 20_______
SIGNATURA

L’Ajuntament de Marratxí, com a responsable del fitxer, l’informa que les dades facilitades mitjançant qualsevol tipus de formulari i en
qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals, i altres normatives de desenvolupament. Vos informam, així mateix, del dret d’accedir a les
vostres dades, rectificar-les o cancel·lar-les. Vos informam, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió
ni transmissió, i que s’emprarà únicament per l’objecte pel qual varen ser recollides.
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