
 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

El/la senyor/a 

amb NIF/NIE amb domicili 

 
municipi de

   amb CP  i telèfon    

 

 
com a persona titular, presento la DECLARACIÓ RESPONSABLE següent: 

Tal com recull 35 de la Llei 26/2010, del 03 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions  
públiques de Catalunya, la declaració responsable és el document seu exercici, que

 
disposa de la documentació 

acreditativa corresponent i que es compromet a 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 mantenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest. La presentació de la declaració 
responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que contenen sempre que sigui 
possible, o bé, a efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari. 

A) Concepte ingressos mensuals 

 Concepte Ingressos mensuals 

Sol·licitant   

Altre membre 1   

Altre membre 2   

Altre membre 3   

TOTAL   

B) Horari de l'activitat laboral de les persones que formen la unitat familiar: 

 Matí Tarda Nit 

Sol·licitant    

Altre membre 1    

Altre membre 2    

Altre membre 3    

TOTAL    



C)          Dades sobre el patrimoni 

Heu dut a terme disposicions patrimonials, dins del termini de quatre anys immediatament anteriors a la data 

en què empleneu aquesta declaració? 

Concepte Valor 

  

  

  

Teniu deutes amb OGT? 

Si  Quantia?  

No  Heu demanat fraccionament?  

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 a aquest Departament qualsevol variació que pogués produir -se d'ara en 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. 

 

 

A  ,  de     de  

 

 

 Signatura de la persona titular o del seu representant legal  


