Plaça de la Vila, 1 · 08160 MONTMELÓ · Tel 93 572 00 00

SOL·LICITUD BONIFICIACIÓ CASAL D'ESTIU I CASAL JOVE 2016
· Termini entrega documentació: 8 de juny de 2016 / horari OAC
Nom_____________________________________________ NIF / NIE __________________
Cognoms________________________________________ Tel._______________________
Adreça ______________________________________________________ CP_____________
SOL·LICITO laplicació de lajut, bonificació o subvenció establerta

Signatura del sol·licitant:

a les ordenances fiscals i/o convocatòria corresponents.
DECLARO que en aquesta data no tinc deutes de naturalesa tributària
amb lAjuntament o qualsevol altra administració pública; que estic
informat de lobligatorietat de presentar els documents adients davant
els òrgans de control de ladministració per, si escau, verificar-ne les
dades i què mitjançant la formalització daquesta sol·licitud cedeixo
les dades personals necessàries per a la tramitació de la mateixa.

INFORMACIÓ DE COM ES CALCULEN LES BONIFICACIONS DELS CASALS 2016
a) Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar.
Sentendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb
vincle familiar, justificat mitjançant declaració de renda de lúltim any i justificant dempadronament de convivència.
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar,
demostrables o no, i saplicarà la fórmula següent:
Nivell de renda anual de la unitat familiar  despeses anuals dhabitatge
Nombre de persones de la unitat familiar
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul de l'IRPF.
X = renda personal (*) =

Aquest resultat s'haurà de dividir per 12, per tal de comparar amb el SMI (mensual)
b) Comparació de la renda personal amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI), resultant
el percentatge de la bonificació a aplicar.
SMI any 2015= 655,20 eur
Els percentatges daplicació són els següents:
Renda Personal Percentatge daplicació
X >= SMI
Bonificació
0%
X >= 75 % SMI
Bonificació
25 %

X >= 50 % SMI
X >= 25 % SMI
X <= 25 % SMI

Bonificació
Bonificació
Bonificació

50 %
75 %
90 %

£ AUTORITZO a lAjuntament de Montmeló i a lOrganisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació
de Barcelona a consultar i/o demanar tota aquella informació i documentació personal, fiscal i tributària en poder
de lAdministració pública i que sigui necessària per a aquest tràmit.

Aquesta autorització es fa extensiva als següents membres de la unitat familiar:
Nom i cognoms

DNI / NIE

Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

£ Fotocòpia del DNI (NIE, permís de residència
o en el seu defecte passaport)

£

Volant d'empadronament col·lectiu de la
persona beneficiària.

£ En cas de separació o divorci el conveni
regulador i la resolució judicial de la guarda
i custòdia dels fills.

£

En cas d'incompliment de l'obligació de
pa g a m e n t d e l a p e n s i ó d ' a l i m e n ts ,
documentació acreditativa de la reclamació
d'aquesta.

En cas d'autoritzar a l'Ajuntament de Montmeló a consultar les dades fiscals i personals en
poder de l'Administració pública, NO CALDRÀ APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ.

£ Acreditació de l'import total pagat durant
l'exercici 2015 en concepte d'hipoteca o de
lloguer de l'habitatge de residència de l'infant.
(Es descomptarà un màxim de 600 /mes)

£ En cas d'atur, el certificat dels Servei d'Ocupació
de Catalunya, amb els períodes d'inscripció
i de recepció de prestacions i/o subsidis per
atur i la quantia corresponent.

£ En cas d'autònoms o empresaris, juntament
amb la declaració d'IRPF, el compte de re
sultats o d'explotació de l'empresa o qualsevol
altre document acreditatiu de la situació real
de l'empresa.

£

En cas de pensionistes, el certificat de
pensions (Seguretat Social, Generalitat o
altres administracions)

£ Fotocòpia de la darrera declaració de Renda
vigent.

Nens/es de la unitat familiar que participaran al Casal d'Estiu i/o Jove 2016:
Nom i cognoms
Edat
Curs

Dacord amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest
Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, en la documentació
aportada i annexos, podran ser incloses en un o diversos fitxers destinats a la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos de dret
públic municipals. En facilitar-nos el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la comunicació dinformació
tributària per aquests mitjans, relacionada amb la present sol·licitud. Podeu exercitar els vostres drets daccés, rectificació, cancel·lació o
oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a ladreça següent:
Ajuntament de Montmeló, Plaça de la Vila 1, 08160 Montmeló

