
Número de registre

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER A ENSENYAMENTS MUSICALS.  CURS 2018-2019

Centre: 
(indicar el nom)

Dades familiars
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf

Tutor/a 1 (o alumne/a, en cas que sigui major d’edat i realitzi com a titular la declaració de renda)
Cognoms
Nom NIF
Domicili Codi postal
e-mail Tel mòbil

Tutor/a 2
Cognoms
Nom NIF
Domicili Codi postal
e-mail Tel mòbil

Alumne/a per al /a la qual se sol·licita bonificació 
(alumnat de 4 a 18 anys de les escoles de música i alumnat de grau professional del Conservatori)

Cognoms Nom

En el cas del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Curs que cursarà Especialitat 

Aquest alumne té un germà matriculat al mateix curs escolar   Nombre de membres de la unitat familiar (inclòs l’alumne)

Documentació que s’adjunta
Declaracions de renda 

-

Per als tutors que no disposin de NIF o NIE (que tinguin únicament passaport) caldrà aportar còpia de la declaració de renda del país d’origen acompanyat de la corres-
ponent traducció jurada. També hauran d’acompanyar el full de matrícula de document emès per la seva entitat bancària, on consti compte corrent amb 24 dígits format 

Llibre de família  

Sentència i conveni de separació o divorci 
Si es dóna la situació familiar de separació o divorci, s’haurà de presentar la fotocòpia de la sentència judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni 
regulador. Si la guarda i custòdia és compartida es tindran en compte les rendes dels dos tutors.

Volant de convivència  

Si procedeix.

Resolució d’acolliment
Si procedeix. Fotocòpia compulsada de la Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Carnet de família nombrosa o monoparental vigent
Si procedeix.

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i en la documentació adjunta.

informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les dades declarades.

Barcelona, de de 201 Signatura Tutor/a 1 Signatura Tutor/a 2
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Protecció de dades. D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu que les vostres dades personals seran 
tractades per l'Ajuntament de Barcelona dins el fitxer "Alumnat d'escoles municipals" amb la finalitat de "Gestió de les dades referides a l'alumnat d'escoles munici-
pals", legitimada en base al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre 
les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Així mateix, en 
compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a 
emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Aquest alumne té un germà matriculat al mateix curs escolar Nombre de membres de la unitat familiar (inclòs l’alumne)

Protecció de dades. D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que en signar aquest formulari, consentiu expressament que les vostres dades personals 
seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Alumnes d’escoles municipals)  amb la finalitat de  gestionar les bonificacions als preus públics d’escolaritat (trac-
tament: gestió bonificacions) ,  legitimada en base a consentiment informat i explícit . Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers . Teniu dret a accedir, 
rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.
cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu 
a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.


