
  

  

Jo, Nom………………………………………………………………………………….. 

DNI…………....................... 

DOMICILI………………………………………………………………………………... 

 

Jo, Nom………………………………………………………………………………….. 

DNI………………………….. 

DOMICILI………………………………………………………………………………... 

 
Com a pare/mare/tutor de l’infant……………………............................. 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT als efectes d’obtenir una ajuda 
econòmica consistent en reducció de la quota mensual a pagar de l’escoleta d’infants 
d’Esporles. 
 
PRIMER.- Que els ingressos totals de la nostra unitat familiar en tots els conceptes 
són de ………………………..€ al mes, i ………………….€ a l’any i que són reals les 
dades que faig constar.  
Per altra banda, les meves condicions socio-familars són les següents: 

 Assenyala amb una x:  

Germans matriculats al centre   

Primer germà/na al centre   

Per cada un dels germans/es següents   

Renda anual per càpita   

Valoració segons ordenança, pendent d’aprovació   

Família nombrosa/ monoparental  

Família nombrosa general  

Família nombrosa especial   

Família monoparental   

Discapacitat de l’alumne/a o pare/mare/tutor  

Discapacitat de l’alumne   

Discapacitat del pare/mare, tutor, germà/na   

Alumne/a en acolliment familiar  

Alumne/a en acolliment familiar   

Malaltia crònica de l’alumne/a  

Malaltia crònica de l’alumne/a   

Víctima d’actes violència de gènere i/o dins l’àmbit familiar  

Víctima d’actes de violència de gènere  i/o dins l’àmbit familiar  

 
 



  

  

En el cas de voler solꞏlicitar un informe favorable per part de serveis socials ho podreu 
fer adjuntant a n’aquesta declaració una instància de part de l’1 al 16 de juny al centre, 
amb cita prèvia. 
 
Per tot  això  aportaré  tots  els documents que  siguin  necessaris per acreditar-ho, 
coneixent que la ocultació de dades o falsedat de les mateixes podria ser motiu de:  
 
-     Cancelꞏlació de l’expedient.  
-     Reclamació de quantitat per cobrament indegut.  
 
 
SEGON.- Resto assabentat/ada de l’obligació de comunicar qualsevol variació de les 
dades referenciades. Aquesta  comunicació  s’haurà  de  fer  al Registre de 
l’Ajuntament d’Esporles. 
 
TERCER.- Si de les dades objectives que consten en aquesta solꞏlicitud pot  deduir-se 
que els ingressos familiars són superiors als declarats, no es concediran els ajuts. 
 
QUART.- Si no es presenta tota la documentació requerida, es desestimarà la 
solꞏlicitud.   
 
Esporles,………………de………………………del………… 
 
El pare,                                La mare,                                      El/la Tutor/a 
 
 
 
 
 
 


