ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITUD CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL

301 - E062

DADES DE L'ALUMNE SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / TUTOR/-A
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que aquest mes he formalitzat la matrícula de l'escola bressol municipal
Que vull acollir-me a la concessió d'ajut econòmic de caràcter social per a la bonificació del preu públic de les escoles
bressol pel curs escolar
Manifesto que convisc amb les persones següents i que estan empadronades en el mateix habitatge:
Nom i cognoms
NIF
Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
Fotocòpia DNI/NIE/passaport de l'alumne sol·licitant i de tots els membres computables de més de 16 anys
Fotocòpia de la declaració de la Renda de les persones físiques de l'exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar
computables
Volant de convivència històric de l'infant inscrit

Altres

SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, se'm concedeixi la bonificació del preu públic de les
escoles bressol.
IMPORTANT
Salt,
de
de 20
La persona interessada autoritza l'Ajuntament de Salt
Signatura:

i a l'entitat delegada a:
- Consultar telemàticament les seves dades fiscals
- Obtenir les dades de convivència del sol·licitant en
el Padró Municipal d'Habitants
Sempre als efectes exclusius de la tramitació de la
present sol·licitud i en compliment del que disposa la
Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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