AJUNTAMENT
D’OLIANA

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE BENEFICI FISCAL PEL CURS 20____/20____
de la taxa per a la prestació del servei d’Escola de Música

Dades de la persona sol·licitant:
Nom i cognoms
Relació amb l’alumne (si és pare, mare, tutor legal...)
NIF / NIE
Domicili
Localitat i província

CP

Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte

Dades de l’alumne/a:
Nom i cognoms
DNI (si el nen/a en disposa)
Data de naixement

Lloc de naixement

Nacionalitat
Domicili
Localitat i província

CP

Curs matriculat

Aporto la següent documentació:
Certificat o volant de convivència, en cas de no estar empadronat a Oliana.
Certificat de discapacitat, si s’escau.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim
exercici liquidat de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de
18 anys o, en cas de no haver-se presentat la declaració, qualsevol
altra documentació acreditativa de les rendes anuals de la unitat familiar
(nòmines, certificat d’empresa, certificat de dades fiscals, etc.).
El títol de família nombrosa, que acredita aquesta condició.
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DECLARO, sota la meva responsabilitat que les dades consignades en aquest formulari
i en els documents adjunts i que no percebo cap altre ajut pel mateix concepte.

En ________________, ____ de ___________________ de 20____
(signatura del/de la sol·licitant o representant legal i segellat)

D’acord amb el que disposa la legislació de protecció de dades l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva
sol·licitud. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web http://www.ajuntamentoliana.cat .
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament d’Oliana, a l’adreça Plaça de la Reguereta, s/n, 25790 Oliana (Lleida), mitjançant
instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@oliana.cat
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