ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITUD CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DELS CASALS D'ESTIU

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 inscripció al casal d'estiu municipal.
Que vull acollir-me a la concessió d'ajut econòmic de caràcter social per a la bonificació del casal d'estiu de la categoria
següent:
A) Bonificacions en funció de la renda
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 o
Autoritzo a l´Ajuntament a consultar les meves dades a l´AEAT
Volant de convivència històric de l'infant inscrit, en el cas de no estar empadronat a Salt
(En cas d´estar empadronat a Salt es consultaran les dades del Padró d´Habitants municipal)

Altres

(Continua)
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B) Bonificacions en funció de la tipologia familiar
B.1 Família nombrosa general o monoparental: 10%
B.2 Famíla nombrosa especial: 20%
B.3 Menor amb diversitat funcional inscrit al casal: 10%
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
Fotocòpia DNI/NIE/passaport de l'infant sol·licitant i del seu tutor/-a
Carnet oficial acreditatiu de la condició de família nombrosa / monoparental
Carnet oficial acreditatiu que el/la menor inscrit al casal té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

Aquesta bonificació serà aplicable a totes les inscripcions de membres de la mateixa família.
NOTA:
Les anteriors bonificacions no seran acumulables entre elles
SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, se'm concedeixi la bonificació del preu públic del casal
d'estiu municipal
Salt,
Signatura:

IMPORTANT

La persona interessada autoritza l'Ajuntament de Salt
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
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació d'obligats tributaris o d'altres persones deutores de l'Ajuntament, gestió de tributs i d'altres ingressos de dret públic, cobrament i acreditació d'ingressos i comptabilitat.
Legitimació: exercici de poders públics.
Destinataris: les dades es comuniquen a l'Administració Tributària i a organismes públics esmentats a l'art. 95 de la Llei General Tributària.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E
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