Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ ECONÒMICA PER AL TRANSPORT ESCOLAR DEL CURS 2018-2019
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare, representant legal)
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO
Acollir-me a la convocatòria de bonificacions per al transport escolar del curs 2018/2019 en benefici dels següents menors:

I086-N2-IMP-V001

UT: PS – SERVEIS SOCIALS

3. MENORS REPRESENTATS i EMPADRONATS A TORDERA

1

Nom i cognoms
Data de naixement
Curs 2018/2019
Infantil P3
Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

P4

P5

Primària

1r

2n

3r

4t

5è

6è

ESO

1r

2n

3r

4t

2

Nom i cognoms
Data de naixement
Curs 2018/2019
Infantil P3
Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

P4

P5

Primària

1r

2n

3r

4t

5è

6è

ESO

1r

2n

3r

4t

3

Nom i cognoms
Data de naixement
Curs 2018/2019
Infantil P3
Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

P4

P5

Primària

1r

2n

3r

4t

5è

6è

ESO

1r

2n

3r

4t

4

Nom i cognoms
Data de naixement
Curs 2018/2019
Infantil P3
Centre escolar
Ubicació de la parada de l’autocar

P4

P5

Primària

1r

2n

3r

4t

5è

6è

ESO

1r

2n

3r

4t
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4. MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 16 ANYS
Família monoparental

1

2

3

4

Nom i Cognoms
Situació laboral
Actiu/iva
Aturat/ada
Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Família nombrosa
Pensionista
Si

Nom i Cognoms
Situació laboral
Actiu/iva
Aturat/ada
Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

Nom i Cognoms
Situació laboral
Actiu/iva
Aturat/ada
Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

Nom i Cognoms
Situació laboral
Actiu/iva
Aturat/ada
Té reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%

Pensionista
Si

DNI/NIF
Altres:
No
DNI/NIF
Altres:
No
DNI/NIF
Altres:
No
DNI/NIF
Altres:
No

5. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Nòmines de febrer, març i abril de 2018 dels majors de 16 anys, si s’escau.
Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de
l’import i el període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.*
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import del període 02/2018 al 04/2018 emès pel SEPE o certificat
de no cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.*
Fotocòpia del la Declaració de la Renda del darrer exercici, en cas de persones autònomes.*
Certificat de ser perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).*
Fotocòpia dels rebuts de lloguer o hipoteca liquidats dels mesos de febrer, març i abril de 2018.
No pago hipoteca/lloguer, motiu :
Certificats de discapacitat o tarja acreditativa vigent de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família nombrosa.*
Fotocòpia de la targeta acreditativa vigent de Família monoparental.*

6. DOCUMENTACIÓ SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DEL SOL·LICITANT I DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS*

Certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per la Seguretat Social amb detall de
l’import i el període de cobrament o certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió.
- Declaració de Renda 2016-2017, en cas de persones autònomes.
Certificat de prestacions econòmiques amb detall de l’import del període 02/2018 al 04/2018 emès pel SEPE o
certificat de no cobrar cap ajut, en cas de persones en situació d’atur.
Certificat de ser perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
Certificats de discapacitat de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
Targeta acreditativa de Família nombrosa.
Targeta acreditativa de Família monoparental.
* L’Ajuntament de Tordera consultarà i verificarà per mitjans telemàtics les dades disponibles a les administracions públiques
com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten.
(Modificació del títol i apartat 1 de la disposició addicional setena, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic. Art. 102).
-

Tordera,
Signatura,

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Serveis Socials responsabilitat de
l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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