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ANNEX 6 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS ECONÒMICS 
 
Llinatges _________________________________________________ Nom_______________________________ 
 
DNI/NIE/Passaport  _________________________________   Data de naixement (dia/mes/any) ___ / ___ / ___  
  
Nacionalitat  ____________________                                    És la persona sol·licitant??        SI ____      NO ____    
 
Si la resposta anterior és NO, indicar la relació amb la persona sol·licitant ______________________________   
 

S’ha d’emplenar un document per a cadascuna de les persones membres de la unitat de 
convivència, inclosa la persona sol·licitant, que es trobin en alguna de les següents situacions 
econòmiques i siguin majors de 16 anys:  
 

 No trobar-se obligades a presentar la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF). 

 Ser perceptores de prestacions econòmiques (pensionistes) de la Seguretat Social, del 
Govern de la CAIB o de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i no trobar-se obligades a 
presentar la declaració de l’IRPF. 

 No poder acreditar ingressos mitjançant la presentació de la declaració de l’IRPF o 
certificació d’imputació d’ingressos. 

 Treballadores de la llar, servei domèstic, cura de persones majors, o altres equivalents. 
 
 DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  
 
Que els seus ingressos durant l’any 2017 han estat d’un total de _____________ €, corresponents a  

 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  
 

(S’ha d’indicar l’origen dels ingressos; en cas de ser més d’un origen, s’ha d’especificar l’import 
corresponent a cada pagador) 

 
Palma, ___d _______________________ de 20___  
 
(Signatura de la persona que declara o de la persona tutora legal en el cas de persones menors 
d’edat) 
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