SOL·LICITUD DE MATRICULA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS / CURS 2019-2020
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne/a

TSI

Data de naixement

Curs (0-1 / 1-2 / 2-3)

Domicili

Núm., Pis / Porta

Població

Província

C.P.

Telèfon

Correu electrònic

1. Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

NIF/NIE/Passaport

2. Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

NIF/NIE/Passaport

Llar per la qual se sol·licita la matricula (Sant Pau d’Ordal, Lavern i Ordal)
................................................................................................ .
Criteris generals per determinar la quota mensual
La quota mensual es determina en base a la renda per càpita basada en els rendiments íntegres anuals de la unitat
familiar, segons l'article 6.1.B de l'Ordenança fiscal núm. 20. En cas de no aportar la declaració de la renda familiar
s'aplicarà la tarifa 3.
Bonificacions
Dels quatre supòsits de bonificacions només es pot optar al reconeixement d'un d'ells:
1.

Per cada dos infants matriculats pertanyents a la mateixa unitat familiar es bonificarà en un 50% el preu
mensual d'assistència al centre d'un dels alumnes.

2.

Sí

No

En el cas de famílies que disposin del títol oficial de família nombrosa, es bonif icarà en un 50% el preu
mensual d'assistència de l'alumne/a.

4.

No

En el cas de famílies monoparentals, que puguin justificar-ho documentalment, es bonificarà en un 50% el
preu mensual d'assistència de l'alumne/a.

3.

Sí

Sí

No

Infants amb discapacitats reconegudes i acreditades de forma oficial, es bonificarà en un 50% el preu
mensual d'assistència.

Sí

No

Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud
-

Original i fotocòpia de la TSI (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne/a (només nous alumnes).

-

Original i fotocòpia del carnet de vacunació de l'alumne/a.

-

Volant d’empadronament de l’alumne/a (només en cas de no residir a Subirats).

Autorització per domiciliació de rebuts
 Al mateix número de compte on s’han domiciliat els rebuts del curs 2018-2019.
 Autoritzo a l’Ajuntament de Subirats ha realitzar els cobraments corresponents a les despeses derivades dels
serveis de la llar d’infants municipal al següent compte bancari:
DADES DEL COMPTE
Nom i cognoms del titular
Núm. IBAN

E

Nom de l’entitat

S

Quota per matrícula
Segons l'article 6.1.A de l'Ordenança fiscal núm. 20, la quota per matrícula i alumne serà de 70,00.-€ el primer any.
L’import de la matrícula es pagarà mitjançant rebut domiciliat al compte indicat durant la primera quinzena de juliol.
Termini i lloc per presentar la sol·licitud
El termini per presentar la sol·licitud de matricula és del 19 al 26 de juny de 2019 ambdós inclosos.
La sol·licitud s’ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació requerida, a l’Ajuntament de
Subirats (Pl. de l’Ajuntament, s/n – Sant Pau d’Ordal) en l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores i dissabte de 9 a 13 hores.
Protecció de dades
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre
d’entrada i sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objec te de tractament
per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals, en l’àmbit
de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.

Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

