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FIRMADO
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Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia
dels Drets Digitals, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril del 2016, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel seu tractament
informàtic. Podeu exercir els vostres drets previstos sobre les dades personals que
faciliteu, fent-nos arribar la vostra sol·licitud mitjançant instància presentada davant el
Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1829992 P0RS9-RF2O0-EA120 033BDB6C580F1ED46023E780C7124F129FE053DD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

SOL∙LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS PER AL CURS ESCOLAR
2021-2022
1.- DADES DE SOL·LICITANT
Nom i Cognoms:
Direcció:
C. postal:
Municipi:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Número de membres de la unitat familiar:
Total ingressos integres computables:

Nº:

Esc.:

DNI/NIF o NIE:
Pis:
Porta:
Província:

Telèfon fix:

2.- DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i Cognoms:

Resident:

SI

NO

3.‐ NÚMERO DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR:
TRAM 0

TRAM 3

TRAM 1

TRAM 4

TRAM 2

TRAM 5

4.‐ DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ
Els sota signants declaren que són certes totes les dades que figuren a la present sol∙licitud, així com a la documentació que
s’adjunta.
En aquest mateix acte administratiu AUTORITZO a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a sol∙licitar el certificat de nivell de rendes
a l’ Agència Estatal de l’ Administració Tributària, a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social dades relatives a la percepció de rendes
si s’escau, així com a l’Ajuntament de Cornellà les dades referents al Padró Municipal d’Habitants i de recaptació d’impostos i taxes o
qualsevol altre que s’estimi necessari per a la tramitació d’aquesta sol∙licitud.
Així mateix, manifesto de forma expressa l’autorització a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel cobrament del rebut que
correspongui.

5.‐ DOCUMENTACIO NECESSÀRIA
1.‐ Instància Específica de Tarifació Social degudament complimentada i signada.
2.‐ Original i fotocòpia del DNI/NIF de cadascun dels membres de la unitat familiar o, autorització i fotocòpia del DNI d’acord amb
l’autorització que s’adjunta.
3.- Fotocopia de la Renda de 2019 de cadascun dels membres de la unitat familiar o certificat d’imputacions de 2019.
4.‐ Original i fotocòpia de llibre de família de la unitat familiar, i si s’escau document que acrediti la nova relació estable anàloga.
5.‐ Documentació acreditativa de la situació laboral, segons el cas (punts 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,i 4.5 i 4.6 de la Tarifació Social dels preus
públics Curs 2021-2022).
5.- Qualsevol altre document complementari que en el seu cas s’estimi convenient aportar.

Cornellà de Llobregat, ______ de __________________ de 2021

