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MODEL DE DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR 
 

Relació d’ingressos nets anuals de l’any 2020 de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys 
perceptors d’alguna retribució (laboral, pensions, atur, pensions alimentàries, viduïtat...). 
 
* (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) 

 Nom de cada un dels membres de la unitat familiar Quantitat anual neta 2020 

 Nom: Quantitat (€): 

 Nom: Quantitat (€): 

 Nom: Quantitat (€): 

 Nom: Quantitat (€): 

1 Suma d’ingressos de la unitat familiar Quantitat (€): 

2 Despesa anual d’habitatge (lloguer o hipoteca) Quantitat (€): 

3 Ingressos nets de la unitat familiar  
(restar import casella 1 – import casella 2) 

Quantitat (€): 

4 Nombre total de persones de la unitat familiar Nombre: 

5 Renda anual disponible per persona de la unitat familiar 
de l’any 2020 (Import casella 3 dividit pel nombre de la 
casella 4) 

(€) 

 
El Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tutor legal 
del nen/a....................................................DECLARO que el resultat de la casella número 5 són 
els ingressos reals percebuts durant l’any 2020 en la meva unitat familiar i que estic disposat a 
presentar davant dels òrgans de control de l’Administració aquells documents que aquesta 
estimi adients per a, si s’escau, la verificació de les dades. 
 
Signatura pare/ mare o tutor legal 
 
 
 
 
 
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Fonollosa, per a la finalitat indicada, el qual adopta lesmesures 
de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgánica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció 
deDades de Carácter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, en els termes establerts en la legislació 
vigent, dirigint-se a les oficines municipals de l’Ajuntament de Fonollosa 
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