FULL D’AUTORITZACIÓ o NO AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES TRIBUTÀRIES
D’HISENDA I DEL PADRÓ MUNICIPAL DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT
FAMILIAR PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA I DE LES TAXES DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA PER
AL CURS 2019 / 2020.
Data_____________
Dades de l’alumne/a:
Cognoms i nom

DNI

Curs al qual us matriculeu

OPCIÓ A - AUTORITZO a l’Ajuntament de Sabadell a contrastar les dades d’empadronament i les dades tributàries
d’Hisenda 2018.
Es consideren membres computables de la unitat familiar, el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i
custòdia, el sol·licitant si s’escau, i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment
de formalitzar la matrícula, o els 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 el sol·licitant de
l’ajut. 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.
La renda familiar s’obtindrà de la suma de les bases imposable general i de l’estalvi de la declaració d’IRPF, així com els
imports percebuts per qualsevol dels seus membres en concepte de pensió d’aliments. Quan la base de l’estalvi superi els
1.785 € s’aplicarà la tarifa més alta.
Nombre total de membres de la unitat familiar:
Dades del pare, mare, tutor/a legal o de l’alumne/a si és major d’edat:
Nom i Cognoms:

DNI

Signatura

Nom i Cognoms:

DNI

Signatura

Nou cònjuge o parella:

DNI

Signatura

Altres membres menors de 25 anys que conviuen al domicili de l’alumne/a: És IMPRESCINDIBLE el DNI/ NIE i la
signatura en el cas de membres majors de 18 anys. Indiqueu parentiu en relació a l’alumne/a.
Nom i Cognoms:

DNI

Parentiu

Edat

Signatura

Nom i Cognoms:

DNI

Parentiu

Edat

Signatura

Nom i Cognoms:

DNI

Parentiu

Edat

Signatura

Nom i Cognoms:

DNI

Parentiu

Edat

Signatura
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OPCIÓ B - NO AUTORITZO a l’Ajuntament de Sabadell a contrastar les dades d’empadronament i les dades tributàries
d’Hisenda 2018. En aquest cas s’aplicarà la quota més alta de la tarifació social.
Dades del pare, mare, tutor/a legal o de l’alumne/a si és major d’edat:
Nom i Cognoms:

DNI

Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR en cas d’autoritzar la consulta:
-Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones majors d’edat computables de la unitat familiar.
-En el cas que no es pugui documentar els ingressos a través de la Declaració de renda o del Certificat d’imputacions,
cal aportar “Declaració Responsable”, acompanyada de l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els
ingressos i valorar en quina franja es troba la família.
-Les famílies NO RESIDENTS a Sabadell: Certificat de Convivència (document original: un únic full on hi constin tots
els membres de la unitat familiar, de data actual).
Política de protecció de dades
Nom de l’Activitat: Reserva/Matrícula de EMM i CP. Responsable: Ajuntament de Sabadell.
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d'admissió de l'alumnat de l’Escola Municipal de Música de Sabadell.
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Destinataris: Centre educatiu i administració educativa de la Generalitat de Catalunya
Drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic
protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal de l'Ajuntament: Pl. Sant Roc, 1 08201, Sabadell
Informació addicional: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/PDP_cat.asp
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades
Autoritzo a l'Ajuntament per accedir a les dades d'altres administracions per a l'acreditació dels criteris al·legats
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no
podreu continuar amb el procés de reserva/matrícula.

Sabadell _______ de ______________________ de 2019
Signatura:

Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell
Carrer de Sant Oleguer, 75. 08202 Sabadell. Telèfon: 93-7451560
www.sabadell.cat/conservatori
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