Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

SOL·LICITUD
D’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
SERVEI EDUCATIU ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
GET-009

CURS
DADES PERSONALS
Nom i cognoms del nen/a

Data de naixement

Pare, mare o tutor/a legal

NIF/NIE/Passaport

Adreça
Adreça electrònica

Telèfon
EXPOSA

Que el nen/a ha estat matriculat/ada a la següent escola bressol municipal en horari de:
Jornada completa

Matins

Escola bressol Sol Solet
Escola bressol La Granota
Escola bressol El Cabusset
Escola bressol La Blaveta
Que la seva unitat familiar la formen
membres (tutor/s, germans menors de 25 anys i germans majors de
25 anys d’edat amb discapacitat) tal i com s’acredita en la declaració d’unitat familiar que consta en el dors d’aquest
escrit.
Que la unitat familiar reuneix els requisits econòmics per poder optar a la tarifació social, per la qual cosa presenta la
documentació detallada en el dors i autoritza l’Ajuntament a sol·licitar a l’AEAT informació de les dades de renda dels
membres de la unitat familiar majors de 16 anys pel temps que el nen/a romangui a l’escola bressol a la qual ha estat
matriculat/ada, així com les dades del Padró municipal d’habitants.
SOL·LICITA
L’aplicació de la tarifació social en la quota del servei educatiu del seu fill/filla a l’escola bressol municipal en què ha
estat matriculat/ada per al curs

.

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura pare, mare o tutor/a legal

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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DENEGACIÓ CONSULTA DE DADES
Denego/deneguem expressament el consentiment perquè l’Ajuntament del Prat de Llobregat obtingui de forma
directa aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat/dels interessats a autoritzar l’obtenció de
les dades comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud d’ajut, a no ser que s’adjuntin totes les certificacions
corresponents; en particular el certificat del nivell d’ingressos de totes les persones empadronades a l’habitatge majors
de 16 anys que no hagin signat l’autorització de consulta emès per l’Agència Tributària.
La no aportació de la documentació complementària requerida, i en cas de denegació de consulta de dades
les certificacions corresponents, o la negativa a la intervenció dels Serveis Socials municipals, comportarà
la no aplicació de la tarifació social.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DNI de tots els membres computables de la unitat familiar, inclosos els germans amb edats compreses entre els
16 i els 25 anys, així com els majors de 25 anys d’edat amb discapacitat.
Documentació que acredita que l’infant es troba en acolliment.
Certificat del Departament de Benestar Social i Família o per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), en
el qual s’indica que el grau de discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora, o germans és igual o
superior al 33%.
Document acreditatiu de les pensions per aliments percebudes per qualsevol dels membres de la unitat familiar,
en els casos de separació, divorci i/o famílies monoparentals.
Altres
DECLARACIÓ D’UNITAT FAMILIAR/ AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES
La unitat familiar, a més de la persona sol·licitant, es compon dels membres següents:
Noms i cognoms
NIF

Parentiu
Percep pensió per aliments? Import anual

Data naixement
SIGNATURA*

Noms i cognoms
NIF

Parentiu
Percep pensió per aliments? Import anual

Data naixement
SIGNATURA*

Noms i cognoms
NIF

Parentiu
Percep pensió per aliments? Import anual

Data naixement
SIGNATURA*

Noms i cognoms
NIF

Parentiu
Percep pensió per aliments? Import anual

Data naixement
SIGNATURA*

Noms i cognoms
NIF

Parentiu
Percep pensió per aliments? Import anual

*

Data naixement
SIGNATURA*

Només cal signar si la persona és major de 16 anys.

Esborrar
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INFORMACIÓ ADDICIONAL TARIFACIÓ SOCIAL ESCOLES BRESSOL MPALS
ON ES PRESENTA LA SOL·LICITUD
La sol·licitud, degudament emplenada, i la documentació que es demana s’haurà de presentar, dins dels terminis
establerts:
- Nous alumnes de l'EBM Sol Solet: a Gestió Tributària de l'Ajuntament (c. del Centre, 26-30) en el moment de
formalitzar la domiciliació bancària dels rebuts.
- Nous alumnes de les EBM El Cabusset, La Granota i La Blaveta: al centre on hagin de formalitzar la matrícula de
l'infant.
- Tots els alumnes de continuïtat: al centre on assisteix l'infant.
TERMINIS I HORARIS
El termini de la presentació de les sol·licituds serà:
- Per als infants de continuïtat del curs 2018-2019: del 15 al 31 de maig de 2019
- Per als infants de nova incorporació: del 4 al 18 de juny de 2019 (durant període matriculació)
Horari:
Escoles Bressol:
Matí: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores
Tarda: de dilluns a dijous, de 15 a 17 hores

Departament Gestió Tributària Ajuntament:
Matí: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores

QUADRE D'INGRESSOS PER MEMBRES UNITAT FAMILIAR PER PODER ACCEDIR A LA TARIFACIÓ SOCIAL
Bonificació
Bonificació
Bonificació
Bonificació
Renda
65%
50%
30%
15%
Anual
Residents
Unitat
Renda anual
Renda anual
Renda anual
Renda anual
€:
€:
€:
€:
€:
familiar
Menor de
de
a
de
a
de
a
Major de
2
3
4
5
6

8.468
10.384
12.000
13.425
14.714

8.469
10.385
12.001
13.426
14.715

11.291
13.845
16.000
17.900
19.619

11.292
13.846
16.001
17.901
19.620

16.937
20.768
24.000
26.850
29.429

16.938
20.769
24.001
26.851
29.430

22.582
27.690
32.000
35.800
39.238

22.583
27.691
32.001
35.801
39.239

QUOTA €:
Horari complet
Horari reduït
(aula matins)

56

80

112

136

160

39

55

77

94

110

El llindar de la renda s'augmentarà en un 10 % per cada membre de la unitat familiar a partir de 6.
CONCEPTE D'UNITAT FAMILIAR
Es consideren membres del nucli familiar: l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la
guarda i custòdia i els germans menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la
matrícula, o els germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. En el cas de divorci o
separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb l'alumne/a. No obstant, tindrà la
consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i, per tant, s'inclouran les
seves rendes en el còmput de la renda familiar. No es consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres
parents, tot i que convisquin al domicili de l'infant.

CONCEPTE DE NIVELL DE RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR
El nivell de renda de la unitat familiar s'obtindrà de la suma de les bases imposables de la declaració de la renda del
darrer any fiscal liquidat de cadascun dels membres de la unitat familiar, així com els imports percebuts per
qualsevol dels seus membres en concepte de pensió d'aliments.
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NORMES DE GESTIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL

1. Podran accedir a la tarifació les famílies que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament
del Prat de Llobregat.
2. Per determinar la tarifa que correspon a cada infant caldrà presentar la següent documentació acreditativa en
l'imprès normalitzat durant el termini oficial de preinscripció:
a.

Autorització expressa a l'Ajuntament del Prat de Llobregat per poder consultar les dades fiscals a
l'Agència Tributària, així com les dades contingudes en el Padró municipal d'habitants.

b.

Si les dades obtingudes de l'Agència Tributària no són suficients per determinar la situació econòmica
de la unitat familiar, l'Ajuntament podrà requerir informació complementària o la intervenció dels
Serveis Socials municipals.

c.

En cas de separació, divorci, i/o famílies monoparentals, document acreditatiu de la pensions per
aliments percebudes per qualsevol dels membres de la unitat familiar.

3. La no autorització a l'Ajuntament de la consulta de les dades fiscals dels membres de la unitat familiar a
l'Agència Tributària o, en el seu cas, la no aportació de la documentació complementària requerida o la
negativa a la intervenció dels Serveis Socials municipals, comportarà la no aplicació de la tarifació social.
4. El departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament revisarà la documentació i determinarà la quota que li
correspon a cada alumne/a en funció dels llindars de renda i del nombre de membres de la unitat familiar
establerts en l'art. 6.1.a) de l'Ordenança fiscal 18. A aquest efecte, la renda familiar s'obtindrà de la suma de
les bases imposables de la declaració de la renda del darrer any fiscal declarat de cadascun dels membres de
la unitat familiar, així com dels imports percebuts per qualsevol dels seus membres en concepte de pensió
d'aliments.
5.

La tarifació social es revisarà any a any. No obstant, de forma excepcional i justificada, l'Ajuntament podrà
considerar d'ofici o a instància de part la revisió extraordinària de la tarifa en casos de variació substancial
sobrevinguda de la situació econòmica de la unitat familiar. La quota resultant de la revisió no s'aplicarà amb
caràcter retroactiu.

NOTA
S’estableix una matrícula de 56 euros en concepte de reserva de plaça que es descomptaran de la
quota del mes de setembre. En el cas que l’alumne no arribés a assistir-hi se li retornarà l’import
d’aquesta matrícula.
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