EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES)

UNA SOL.LICITUD PER FAMÍLIA

DADES DEL SOL·LICITANT

Mòbil 1:

Correu electrònic:

OBLIGATORI DADES DELS 2 ADULTS DE LA UNITAT FAMILIAR PARE/MARE/TUTOR/ DEL BENEFICIARI (excepte
custòdies/separacions que només un progenitor demani l’ajut)
Pare /Mare/Tutor Nom:

Cognom1:

NIF/NIE:

Cognom2:

Data de naixement:

Pare /Mare/Tutor Nom:

Cognom1:

NIF/NIE:

Cognom2:

Data de naixement:

En cas d’un únic progenitor a la sol·licitud és imprescindible marcar:
custòdia compartida:

SOL·LICITO la bonificació de:

custòdia total:

ESCOLARITZACIÓ

monoparental:

MENJADOR

DADES DELS INFANTS BENEFICIARIS

Nom i cognoms:

Data naixement

El Sr/a:____________________________________________ _________________pare/mare o tutor legal del/ls menors indicats,
DECLARO haver informat a tots els membres de la unitat familiar relacionats a continuació de la presentació d’aquesta sol·licitud, la
qual implica l’autorització de cadascú d’ells, d’acord amb les bases de la convocatòria, i per tal que l’administració pugui sol·licitar a
l’AEAT i altres administracions competents, informació relativa al nivell de renda (IRPF) i percepcions contributives i no contributives,
ajuts i prestacions, padró... de tots els membres de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2020.
Dades de tots els membres de la unitat familiar:

D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’usuari dona consentiment per tal que les seves dades personals recollides
puguin ser tractades amb la finalitat de resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. Les vostres dades no es comunicaran a
tercers tret que sigui obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Canet de Mar C/ Ample, 11 08360 Canet de Mar. Tel:
937943940 Fax 937941231 canetdemar@canetdemar.cat www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es
mantingui la vigència de comunicació. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant
la seva seu electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica)
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NIF/NIE
majors de 18 anys

Nom i Cognoms

Parentiu

Data de
naixement

Signatura

Pare/Tutor
Mare/Tutora
Germà/na
Germà/na
Germà/na
Germà/na
Germà/na

DECLARO:

-

-

Que estic informat de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de control de l’administració per,
si escau, verificar-ne les dades.
Que mitjançant la formalització d’aquesta sol·licitud cedeixo les dades personals necessàries per a la seva tramitació.
Que no posseeixo bens mobles o immobles diferents de l’habitatge habitual, sobre el qual tingui un dret de propietat,
possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda, indiqui
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la reducció.
Que no s’ha rebut prestacions econòmiques amb la mateixa finalitat d’altre organisme públic o privat.
Que he demanat un ajut amb la mateixa finalitat a ____________________________________________ i que he rebut
l’import de_______________________________________. En cas d’haver sol·licitat ajut i de rebre un atorgament amb
posterioritat a la presentació d’aquesta sol·licitud em comprometo a comunicar el més aviat possible els ajuts obtinguts.

AUTORITZO

L’Ajuntament de Canet de Mar i a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar tota
aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder de l’Administració pública i que sigui necessària per aquest
tràmit.
DOCUMENTACIÓ QUE APORTO

Fotocòpia DNI/NIE del sol·licitant.
Volant/certificat de convivència actual.
En cas de divorci o separació, conveni regulador que acrediti la guàrdia i custòdia i el pagament de pensió d’alimentació i/o
compensatòria.
Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020 de les persones adultes que integren la
unitat de convivència.
Certificat negatiu de renda, de les persones adultes que integren la unitat de convivència i, en cas de separació o divorci amb
custòdia compartida, també el tutor no convivent.
En cas de no poder portar la documentació anterior:
- Full de salari
- Certificat d’empresa on consti els ingressos percebuts durant l’any.
- Documentació emesa pel Sepe on consti que es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
- Certificat acreditatiu del cobrament de pensions.
Qualsevol altre que li requereixi l’administració per verificar el compliment dels requisits.

SIGNATURA

Data i lloc

D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’usuari dona consentiment per tal que les seves dades personals recollides
puguin ser tractades amb la finalitat de resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. Les vostres dades no es comunicaran a tercers
tret que sigui obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Canet de Mar C/ Ample, 11 08360 Canet de Mar. Tel: 937943940
Fax 937941231 canetdemar@canetdemar.cat www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la
vigència de comunicació. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la seva seu
electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica)

