
     

    Número de registre: 

 
Sol·licitud de bonificació per a la taxa d’assignatures de l’Escola Municipal de Música i 
Teatre pel curs 2022-2023 i autorització d’accés a les dades fiscals 

 

A. Dades del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o representant legal en cas que l’alumne 

sigui menor) a efectes de notificació 

Nom i cognoms del sol·licitant:       NIF/NIE:  

Adreça:             

Codi postal:    Municipi:       

Telèfons:     Correu electrònic:      

B. Dades de/dels alumnes sol·licitants de l’ajut: 

 

Nom i cognoms  

Data de naixement  Edat: Sexe: H   D   

Assignatura  Import: 

Nom i cognoms  

Data de naixement  Edat: Sexe: H   D   

Assignatura  Import: 

Nom i cognoms  

Data de naixement  Edat: Sexe: H   D   

Assignatura  Import: 

 

 Aquest any  ha sol·licitat ajuts de llibres, activitats d’estiu, escola bressol, escola 

de música i teatre 

 

Si es així, quin tipus:           

 

 

Les famílies que es vulguin acollir a aquesta bonificació hauran d’acreditar la següent  

documentació: 

 

a) Imprès de sol·licitud de bonificació i autorització d’accés a les dades fiscals de 

tots els membres de la unitat de convivència. 

b) Resguard de confirmació de plaça signat 

c) DNI tutor/a de l’alumne/a 

d) En cas de demanar bonificació per família nombrosa o monoparental:  

• Carnet de família nombrosa o de família monoparental  

e) En cas de demanar la bonificació per segon o tercer germà/na o membre de la unitat 

familiar: 

• Resguard de confirmació de plaça del germà/na o membre de la unitat 

familiar signat 

f) En cas de demanar la bonificació per segon o tercer germà/na o membre de la unitat 

familiar i tenir el domicili en un municipi diferent de Sant Celoni:  

• Resguard de confirmació de plaça del germà/na o membre de la unitat 

familiar signat 

• Certificat de convivència (cal demanar-lo a l’ajuntament corresponent) 

 
 



Autorització a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya les dades de caràcter tributari i/o social necessàries per al 
reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de prestació. 

Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i control 
de la prestació econòmica esmentada i en aplicació del que disposa la disposició addicional 
quarta de la Llei 40/1998,que manté la seva vigència desprès de la entrada en vigor del Reial 
decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost de la renda de les 
persones físiques, i en l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten  amb 
l’autorització prèvia de l’interessat, la cessió de les dades econòmiques i socials que les 
administracions publiques necessitin per al desenvolupament de les seves funcions. 
 

AUTORITZACIÓ TIPUS ADMINISTRACIÓ 

  Volant  de convivència Ajuntament de Sant Celoni 

 Impost sobre la Renda de les 

persones físiques 

Agència Estatal d’Administració 

Tributària 

 Compliment d'obligacions tributàries 

per rebre ajuts i subvencions 

públiques 

Agència Estatal d’Administració 

Tributària 

 Acreditació  família monoparental o 

nombrosa tipus especial 

Generalitat de Catalunya 

 

La/es persona/es sotasignants autoritzen a l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya les següents dades de caràcter tributari, econòmic i/o 

social. Amb aquesta autorització el sol·licitant queda exempt d’aportar la documentació en 

paper. (Cal signar tots els membres de la unitat familiar )  

  

Parentiu Nom i cognoms NIF/NIE Signatura 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

• El signant declara sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta 

sol·licitud s’ajusten a la realitat. 

• L’autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit 

a l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

Signatura pare, mare, tutor/a o representant legal 

        

Sant Celoni,         de/d’           de  

Sant Celoni,         de/d’           deBase jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades 

personals 

Base jurídica del 

tractament 

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 

Responsable del 

tractament 
Ajuntament de Sant Celoni 

Finalitat del 

tractament 

La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de 

prestació del servei públic d’educació que realitzar l’Ajuntament en exercici de les seves competències 

i funcions educatives. En aquest cas, les dades s’utilitzaran per a la gestió de l’expedient de 

bonificació de la taxa del servei d’escola d’adults i tramesa d’informació als organismes oficials que 

legalment ho requereixin. Aquestes dades s’utilitzaran mentre l’alumne estigui matriculat al centre. 

Exercici de drets dels 

interessats 

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana, al c. Campins 24, o a través dels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015 

de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” 


