SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL O BONIFICACIÓ
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Dades de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora)
Nom: __________________Cognoms: ____________________________DNI: ________________
Adreça: _______________________________________________Núm.:______ Pis: ___________
Municipi: _____________________Codi Postal:_________ Telèfons: ________________________
Adreça electrònica: ____________________________________________
Nombre de membres de la unitat familiar de convivència: _________
Dades de l’alumne/a
Nom:_____________ Cognoms:______________________ Escola bressol :___________________

Sol·licitud (la tarifació social és incompatible amb la bonificació per família nombrosa o
monoparental i amb la bonificació per tenir més d’un germà)

Aplicació de la tarifació social
Bonificació per més d’un germà matriculat a la mateixa escola bressol
Qui ho signa autoritza l’Ajuntament de Molins de Rei a CONSULTAR les dades econòmiques i
fiscals de:




A l’Agència Tributària per a la consulta de les dades relatives al nivell de renda i resta de
dades tributaries.
A l’INSS als efectes de la percepció de pensions.
Al Departament de Benestar i Família als efectes de les pensions no contributives

La present autorització/consentiment s’atorga als efectes del reconeixement, seguiment i control
de les tarifes i bonificacions socials del servei d’escoles bressol municipals, d’acord a l’article 28 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària.
Es obligatòria la presentació de la fotocòpia del DNI/NIF de cada una de les persones que signen
l’autorització

Parentiu amb el
sol·licitant

Nom i cognoms

NIF

Signatura

Declaració jurada de tots els membres de la unitat familiar d’altres ingressos que es
perceben, indicant l’import, o bé de no rebre cap altre ingrés

NOM I COGNOMS

NIF

Declaro no haver
percebut altres
ingressos que els
que es fan constar a
la informació
tributària

Declaro haver percebut
altres ingressos
(import)

SIGNATURA

Darrer rebut de la hipoteca o lloguer, en cas de tenir-ne

Bonificació per família nombrosa o monoparental

Espai reservat per al Registre

Signatura del/de la sol·licitant
Molins de Rei, ____ de/d’______________ de_____

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de proporcionar els serveis que ens heu sol·licitat. L’ens responsable del fitxer és
l’Ajuntament de Molins de Rei, i l’adreça on, com a persona interessada, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
és l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), Rubió i Ors, 2-4, 08750 Molins de Rei

