Ajuntament de Banyoles

SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfons

Població

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

NO

NÚMERO TOTAL DE PERSONES DEL NUCLI FAMILIAR *
-

Adults (majors de 16 anys): ___

-

Menors (menors de 16 anys): ___

DADES DELS INFANTS SOL.LICITANTS DE L’AJUDA
NOM I COGNOMS

EDAT

NOM DEL CASAL

DATES (màxim 4 setmanes)

AUTORITZACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR PER CONSULTAR LES
DADES AMB L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA PER DETERMINAR LA RENDA FAMILIAR (en el cas que algun membre de la
unitat familiar no autoritzi la consulta caldrà aportar l’original i la fotocòpia de la renda del darrer exercici fiscal d’aquella persona)

NOM I COGNOMS

SIGNATURA

DNI

AUTORIZACIÓ

Pare
SÍ
Mare
SÍ
Germans/avis
SÍ
Germans/avis
SÍ
Germans/avis
SÍ
Germans/avis
SÍ

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

Ajuntament de Banyoles

Germans/avis
SÍ
Altres
SÍ

DOCUMENTS ADJUNTS (obligatori)



Document acreditatiu de la identitat de tots els membre computables de la unitat familiar (DNI, NIE,
Passaport).
Llibre de família

SOL.LICITO
L’Ajuda del preu del casal d’estiu per un màxim de 4 torns/setmanes pels casals Lleure per a tothom.

Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

*Membres unitat familiar:
- Els progenitors o persona/es encarregades de la guarda i protecció de l’infant
- Els/les germans/es solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any
utilitzat en el càlcul de la renda familiar
- Els/les germans/es de més de vint-i-cinc anys, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial,
- Els ascendents dels pares amb residència en el mateix domicili
- En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge que no conviu amb l’infant o
infants escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins
del còmput de la renda familiar
**Es considera menor: els infants i joves menors de 16 anys.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment
de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles
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