Ajuntament de Banyoles
EDUCACIÓ

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA MENSUAL DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL - LA BALCA–CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL 0-3 ANYS curs 18-19
Dades del pare/mare o tutor sol·licitant
Primer cognom

Segon cognom

Domicili

Telèfon

Nom

DNI

Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica

Vull rebre notificacions electròniques (marcar sí o no)

Sí

No

Dades de l’infant o infants escolaritzat/s a La Balca
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Data de naixement

Autoritzo la consulta de dades de renda familiar dels membres computables
Cognoms i nom

Autorització de tots els membres computables de la unitat familiar
Signatura

DNI

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària
per a determinar la renda familiar (SIGNAR I MARCAR LA CASELLA)
Cognoms i nom

Signatura

DNI

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària
per a determinar la renda familiar (SIGNAR I MARCAR LA CASELLA)
Cognoms i nom

Signatura

DNI

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària
per a determinar la renda familiar (SIGNAR I MARCAR LA CASELLA)
Cognoms i nom

Signatura

DNI

Autoritzo l’Ajuntament de Banyoles a consultar les dades necessàries a l’Administració tributària
per a determinar la renda familiar (SIGNAR I MARCAR LA CASELLA)

En cas que algun membre de la unitat familiar no autoritzi la consulta caldrà aportar
l’original i fotocòpia de la renda del darrer exercici fiscal d’aquella persona.

Sol·licito
Sol·licito la bonificació de la quota mensual del servei d’escola bressol municipal - La
Balca pel curs 2018-2019, prevista al punt 14.13. de les Ordenances Fiscals actualment
vigents. (SIGNAR I MARCAR LA CASELLA)

Signatura
Cognoms i nom del sol·licitant

Banyoles,

de

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles

Signatura del sol·licitant

de

NIF: P1701600G

972.58.18.48 / 972.57.00.50

educacio@ajbanyoles.org

educacio.banyoles.cat

Ajuntament de Banyoles
EDUCACIÓ

Requisits:
-

Tenir un o més infants matriculats a l’escola bressol La Balca
Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
No superar els següents nivells de renda econòmica de la unitat familiar

Terminis:
La sol·licitud estarà a disposició de les famílies a l’Ajuntament, a l’escola bressol
municipal La Balca i al blog del Servei d’Educació http://educacio.banyoles.cat
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 29 de juny de 2018
Les sol·licituds es presentaran a La Balca durant el període de matrícula i a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles la resta de dies
Llindars:
Núm.
membres
computables

Renda ANUAL
màxima unitat
familiar

2

12.429,58 €

3

17.210,19 €

4

20.078,55 €

5

22.946,92 €

6

25.815,28 €

7

28.683,65 €

8

31.552,01 €

Membres computables:
Es consideren membres computables els progenitors o persona/es encarregades de la guarda i
protecció de l’infant, l’infant o infants escolaritzats, els germans solters menors de vint-i-cinc
anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la
renda familiar o els germans de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili.
En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge
que no conviu amb l’infant o infants escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Les famílies amb més d’un fill escolaritzat incrementaran en un membre més el número de
membres de la unitat familiar a efectes de determinar el nivell màxim de renda familiar.
Es consideren ingressos els provinents del treball, pensions o prestacions econòmiques diverses
(atur, invalidesa, etc), patrimoni, capital o altres, exempts o no de declarar a l’Impost sobre la
Renda de Persones Físiques (IRPF).

A omplir per l’Ajuntament
Membres unitat familiar:

Ingressos:

Valoració:
Desestimada

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles

NIF: P1701600G

Quota bonificada

972.58.18.48 / 972.57.00.50

educacio@ajbanyoles.org

educacio.banyoles.cat

