
  

   

DECLARACIÓ JURADA

 Nom i Cognoms                                                       Document Identitat

DECLARO:

- Que a data d'avui, la relació d'ingressos I despeses de la unitat familiar, es la següent:

INGRESSOS DESPESES

- Que no he rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. 

En cas contrari, indico aquí  les que he sol·licitat i l'import de les rebudes:

- Que lliuraré la documentació original que adjunto a aquesta sol·licitud, a les oficines de Benestar
I Família, un cop s'aixequi l'estat l'alarma.

-  Que  em  comprometo  ha  procedir  amb  la  justificació  de  les  ajudes  concedides  per  aquest
Ajuntament.

- Que no posseeixo bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es
tingui  un  dret  de  propietat,  possessió,   usdefruit   o  qualsevol  altre  que,  per  les  seves
característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta. 

- Que autoritzo expressament a l'administració municipal per recavar qualsevol tipus d'informació
que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.

- Em comprometo a comunicar  als serveis socials qualsevol canvi que hi pugui haver en la unitat
familiar i que puguin suposar la modificació de l'ajut. Com també informaré de canvis de domicili,
números de telèfon, etc.

Martorelles,  Signatura
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