Sol·licitud bonificacions de la Taxa per la prestació del servei d’escola
bressol municipals de Vacarisses
Dades de l’infant
Cognoms i nom ……………………………………………………………………………………
Escola Bressol on assisteix

EB CUC

EB XIC

Dades de la unitat familiar referides a 2017 (membres de la família que resideixen a la mateixa adreça)
Pare

Tipus de parentiu :

Mare

Tutor

Altres (indicar): .....................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................................
Data de naixement ........./........./................. DI/NIE .............................................. Estat civil ........................
Situació laboral

¹

Professió o estudis ..............................................................................................

Situació de discapacitat SI

NO

_________________________________________________________
Tipus de parentiu :

Pare

Mare

Tutor

Altres (indicar): .....................................

Cognoms i nom .............................................................................................................................................
Data de naixement ........./........./................. DI/NIE .............................................. Estat civil ........................
Situació laboral

¹

Professió o estudis ..............................................................................................

Situació de discapacitat SI

NO

_________________________________________________________
Pare

Tipus de parentiu :

Mare

Tutor

Altres (indicar): .....................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................................
Data de naixement ........./........./................. DI/NIE .............................................. Estat civil ........................
Situació laboral

¹

Professió o estudis ..............................................................................................

Situació de discapacitat SI

NO

_________________________________________________________
Tipus de parentiu :

Pare

Mare

Tutor

Altres (indicar): .....................................

Cognoms i nom ..............................................................................................................................................
Data de naixement ........./........./................. DI/NIE .............................................. Estat civil ........................
Situació laboral

¹

Professió o estudis ..............................................................................................

Situació de discapacitat SI

NO

_________________________________________________________
1. Situació laboral. Indiqueu: A actiu; E estudiant; D a l’atur; I invalidesa; J jubilat; M tasques a la llar

Casos d’acollida o tutela institucional
CIF de la Institució............................................................
Nom de la Institució ............................................................................................................................

Han de signar tots els membres computables de la família
Les persones sotasignants declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta
sol·licitud s’ajusten a la realitat
Signatures,

Pare o tutor de la persona sol·licitant

Altres membres:_______________

Mare o tutora de la persona sol·licitant

_______________

_______________

Apartat que ha d’emplenar el pare, mare o tutor/a legal
.........................................................................................., pare, mare o tutor/a legal de la persona declara sota
responsabilitat solidaria:
Que queda assabentat que la inexactitud o falsedat de les circumstàncies declarades donarà lloc a la
denegació o revocació de bonificació.
Signatura,

Vacarisses,............... de ............................... de 2017

Documentació presentada:
Fotocopia DI de la persona sol·licitant
Fotocopia declaració de la renda del darrer any de tots els membres empadronats al domicili o certificat
d’exempció de presentació de declaració.
Fotocopia darreres 3 nòmines dels membres empadronats al domicili
Fotocopia de la darrera declaració de l’IRPF, dels membres empadronats al domicili
Fotocopia certificat d’atur dels 3 últims mesos, amb declaració d’ingressos, dels membres empadronats
al domicili
Fotocopia full anual de la pensió (seguretat social), de tots els membres empadronats a l domicili
Fotocopia sentencia de separació amb conveni regulador del règim econòmic
Fotocopia de la resolució de l’import atorgat en cas de PIRMI
Altres .....................................................................................................................................................................
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Vacarisses, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepta expressament, via correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l’Ajuntament de Vacarisses relativa a les funcions que li son
pròpies, o no accepta □.
Aquestes dades seran cedides al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la finalitat de recollida de les dades anuals. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses.

