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INSTÀNCIA PER SOL·LICITAR BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Persona interessada

Llinatges i nom o raó social

NIF/CIF

Domicili a efectes de notificació

CP

Telèfon de contacte

Municipi/Població

Fax

Correu electrònic

Representant
Llinatges i nom o raó social

NIF/CIF

Domicili a efectes de notificació

CP

Telèfon de contacte

Municipi/Població

Fax

Correu electrònic

EXPOSA
Atès que existeixen bonificacions en el preu públic per la prestació del servei de ensenyament de l’Escola Escuela Municipal de Música de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu segons l’ordenança fiscal aprovada en aquest Ajuntament, declar sota la meua responsabilitat que em trob en
la situació següent:
□ Pensionista o jubilat/da matriculat/da en cursos per a adults/es, i aport:
□ Última declaració de la renda i/o últim certificat de rendes emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social de tots els membres de la unitat
familiar.
□ Família nombrosa, matriculat/da a Iniciació infantil, cursos amb instruments 1r a 6è curs i cursos per a alumnes adults/es, i aport:
□ Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor expedit per l’administració competent.
□ Desempleat/da de llarga durada i pla de millora matriculat/da a Iniciació infantil, cursos amb instruments 1r a 6è curs i cursos per a alumnes
adults/es, i aport:
□ Última declaració de la renda i/o últim certificat de rendes emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social de tots els membres de la unitat
familiar.
□ Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar que estiguin en edat de treballar.
□ Alumnes matriculats/des fins a primer grau de parentesc que realitzen els cursos d’Iniciació infantil, cursos amb instruments 1r a 6è curs i
cursos per a alumnes adults/es, i aport:
□ Fotocòpia del llibre de família.
□ Alumne/a matriculat/da en curs amb instruments de la família de metall de primer curs.
Així mateix,
□ Autoritz expressament l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a accedir a les meues dades de padró i de convivència.
SOL·LICITA que tenint per presentada en temps i forma la present, l’admeti i
Se li concedeixi la bonificació corresponent al preu públic per la prestació del servei d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu segons l’ordenança fiscal aprovada en aquest Ajuntament.
DOCUMENTS APORTATS
□ Documentació justificativa de la situació en què em trob (marcada en l’apartat EXPOSA de la instància)
□ Fotocòpia del DNI o NIE de la persona interessada
Declar la veracitat de la informació i documentació aportada en la sol·licitud i que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública.
,a

de

de 20

FIRMA
Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió del procediment o tràmit que deriva de la presentació
d’aquest imprès. La legitimació per al tractament es basa en l’exercici de les competències que té atribuïdes aquesta administració . Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions
legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seues dades a tercers excepte per obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l’accés a les seues dades
personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament davant la Secretaria d’aquest situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com
a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

