Sol·licitud tram de tarifació social
Sol·licitud de revisió tarifació social

Noms i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Noms i cognoms de la persona representant

DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificacions
Codi Postal, població i província
Correu electrònic (Obligatori en cas d’optar per la
comunicació electrònic)
Noms de la persona matriculada del servei

Telèfon fixe

Mòbil

Servei
Escola Bressol de Valldoreix
Escola de Musica de Valldoreix

Vull rebre comunicació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça
facilitada en aquesta sol·licitud
Exposició del fets i motius:
1. Que la situació d’ingressos familiars motiven la sol·licitud de la tarifació social
Declaració d’ingressos
Declaració de la Renda de Persones Físiques i declaració renda membres de la
unitat familiar
S’acredita amb l’empadronament
Si és de Valldoreix, no cal aportar-ho, es farà comprovació interna
Si no és de Valldoreix, s’haurà d’aportar volant de convivència
2. La revisió per haver canviat la meva situació familiar i la dels ingressos que motiven la sol·licitud de la
tarifació social
Situació personal

Persona del nucli familiar
afectada pel canvi

Documentació Justificativa a aportar

Canvi de treball

Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya,
especificant els ingressos, amb indicació de l’import
mensual i la durada o la manca dels mateixos
Fotocòpia del contracte de treball i la 1a. Nomina

Canvi de Salari

2 nòmines del nou salari

Atur

Declaració de discapacitat o
invalidesa
Declaració
o
pèrdua de
prestacions Econòmiques
Modificació nucli familiar per:
Naixement
Adopció
Defunció
Separació/divorci
Nou matrimoni o parella de fet

Fotocòpia de la resolució de l’Òrgan competent
amb especificació de l’import de les prestacions
Certificat de l’ens pagador que ho acrediti
S’acredita amb l’empadronament
Si és de Valldoreix, no cal aportar-ho, es farà
comprovació interna
Si no és de Valldoreix, s’haurà d’aportar volant
de convivència

Qualsevol document que acrediti fefaentment al que
s’al.lega

Altres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Petició
Ja que la renda del meu nucli familiar està inclosa en un dels barems contemplats en la tarifació social, sol·licito que es
recalculi la quota en la taxa d’Escolaritat de l’Escola Bressol/ Escola de Música

Declaro
Declaro, sota la meva responsabilitat, que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per tramitar aquesta
sol·licitud, que disposo de la documentació acreditativa corresponent, i em comprometo a mantenir-se el compliment
durant la seva vigència .
De conformitat a l’article 35.3 del Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la presentació de la declaració responsable faculta a l’EMD a verificar la conformitat de les
dades que s’hi contenen, sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial

Signatura de la persona sol.licitant

Data

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades
seran incorporades a un fitxer per a la gesti, tramitació i posterior notificació a l’estat o resolució d’aquesta sol·licitud.

