
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER A ENSENYAMENTS MUSICALS. CURS 2021-2022

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

Documentació que s’adjunta

 Declaracions de renda dels tutors, o de l’alumnat que al·legui la seva independència econòmica.
Declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 (amb segell de l’entitat bancària o certificat de presentació per internet), o certificat d’imputacions de l’Agència Tributària corresponent a l’exercici 
2020 si no s’estava obligat a declarar. En els documents acreditatius hi haurà de constar el corresponent codi de verificació de l’AEAT. 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 corresponent traducció jurada. Obligatori

 Document emès per la seva entitat bancària, on consti compte corrent amb 24 dígits format SEPA a l’estat espanyol i el/s titular/s i 
NIF/NIE o passaport dels mateixos i identificació dels mateixos. Obligatori

 Llibre de família. Obligatori

 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. Si procedeix

 Volant de convivència. Obligatori

 Certificat que acrediti la discapacitat del/s membre/s del nucli familiar i grau de discapacitat. Si procedeix

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

 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent. Si procedeix

 Document de titularitat o lloguer del domicili. Si procedeix, en cas que l’alumne/a al·legui la seva independència econòmica

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i en la documentació adjunta.
La presentació de la sol·licitud de bonificació implica l’autorització de les persones sol·licitants a l’ajuntament, perquè obtingui de forma directa per mitjans 
telemàtics la informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les dades declarades.

Barcelona, de de 202   Signatura Tutor/a 1 Signatura Tutor/a 2

De conformitat amb el RGPD, a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals ( tractament 108)
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002-Barcelona 
Delegat de Protecció de Dades: Contactar amb https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades 
Av. Diagonal, 220 planta 4 08018-Barcelona 
Finalitat del tractament: Gestionar l’alumnat dels centres educatius municipals i les activitats que se’n derivin. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Cessió: Les vostres dades seran cedides per obligació legal i a les administracions educatives per a gestionar l’acció educativa i orientadora, d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i 
a les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Les vostres dades també es cediran amb finalitat estadístiques. 
Drets de les persones: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/protec-
cio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades 
Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, C/ Rosselló, 214, 08008 Barcelona. 
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades 
Les vostres dades seran conservades el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar 
aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Número de registre 


