TARIFACIÓ SOCIAL
SOL·LICITUD PER L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Municipi

Codi Postal

Telèfons

Correu electrònic

DADES DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DE LA UNITAT FAMILIAR
S’entén per unitat familiar a les persones que conviuen al mateix habitatge i que estan vinculades a la
persona sol·licitant per matrimoni (o relació de parella estable anàloga), per consanguinitat, per adopció o per
un parentiu fins al segon grau
Nom i cognoms

1

Parentiu o tipus de
relació amb sol·licitant

Data de
naixement

Nacionalitat

Lloc de
naixement1

Lloc de naixement: Si és a Espanya, població i província. Si és a l’estranger, població i país.

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

IMPORTANT: Aquesta sol·licitud consta de 7 pàgines i s’ha de lliurar complerta i amb signatures a totes les pàgines
D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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DADES ECONÒMIQUES DE LES PERSONES MAJORS DE 16 ANYS QUE COMPOSEN
LA UNITAT FAMILIAR (inclosa la persona sol.licitant)
Nom i cognoms

Permís de treball
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Situació laboral (treballant,
aturat, pensionista...)

Ingrés brut
mensual

TOTAL

DADES RELATIVES A LES DESPESES D’HABITATGE
Despeses mensuals d’habitatge en concepte de lloguer o préstec hipotecari (€ al mes)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER INFORMAR A L’AJUNTAMENT D’UNA SITUACIÓ
D’HABITATGE COMPARTIT (a omplir només si es dóna aquesta circumstància)
DADES DE LA PERSONA PROPIETÀRIA O ARRENDADORA DE L’HABITATGE
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Municipi

Codi postal

Telèfons

Correu electrònic

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que rebo de _____________________________________________
l’import de ____________ € mensuals en concepte del lloguer o relloguer de l’habitatge compartit.

(signatura)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(signatura)
D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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COMUNICACIÓ D’AUTORITZACIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS PUGUI SOL·LICITAR DADES ECONÒMIQUES I/O SOCIALS A ALTRES
ADMINISTRACIONS PER A LA TRAMITACIÓ D’AQUESTA SOL·LICITUD DE
TARIFACIÓ SOCIAL (també s’han d’incloure les dades i signatura de la persona
sol·licitant)
Les persones sotasignats autoritzen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i a altres Administracions Públiques informació de naturalesa econòmica i/o social per al reconeixement,
seguiment i control d’aquesta sol·licitud de Tarifació Social.
Aquesta autorització s’atorga únicament a efectes de l’esmentada sol·licitud i en aplicació del que disposa la normativa
vigent per la qual es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de les dades que necessitin les
Administracions Públiques per al desenvolupament de les seves funcions.
Aquesta autorització, concedida individualment per cada persona que signa la mateixa, pot ser revocada en qualsevol
moment mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Nom i cognoms (tant de la persona sol·licitant com de totes
DNI/NIE
les que composen la unitat familiar)

Signatura

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ALTRES DADES, CIRCUMSTÀNCIES O QÜESTIONS
RELLEVANTS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE RELATIVES A AQUESTA
SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL
Nom i cognoms

DNI/NIE

La persona sol·licitant informa, sota la seva responsabilitat i assegurant que són certes, les següents dades,
qüestions, circumstàncies o informacions que no estan previstes en aquest formulari però que són rellevenats
a l’efecte de la tramitació d’aquesta sol·licitud de Tarifació Social.

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de
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INFORMACIÓ RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Es pot donar la situació què, entre la presentació d’aquesta sol·licitud i el moment en el qual l’Ajuntament
aprova i notifica a la persona interessada l’aplicació de la Tarifació Social (TS), algun membre de la unitat
familiar s’hagi inscrit a algunes de les activitats en les quals la TS és aplicable. També pot donar-se la situació
que alguna persona ja estigui inscrita a algunes d’aquestes activitats abans de presentar aquesta sol·licitud.
Les situacions descrites en el paràgraf anterior poden comportar, fins la notificació de l’atorgament de la TS,
el pagament d’un preu públic amb les tarifes ordinàries. Atès que a la notificació de l’atorgament de la TS
s’indica els efectes d’aquest, es podran sol·licitar els ingressos indeguts derivats del pagament de tarifes
ordinàries en el període de vigència de la TS.
Els ingressos indeguts esmentats al paràgraf anterior corresponen únicament als pagaments realitzats entre la
data d’entrada en vigor de la TS i la data de la notificació de la seva aprovació, i el seu import és la diferència
entre el preu públic ordinari i el preu públic una vegada aplicada la reducció atorgada.
Per tal que, si es dóna el cas descrit, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pugui
retornar aquests ingressos indeguts sense que la persona interessada hagi de fer una nova sol·licitud i, amb
la finalitat de fer més àgil aquest tràmit, es recomana omplir la fitxa de la pàgina següent (aquesta fitxa no
serveix pels preus públics de les escoles bressol municipals).
Per omplir-la i que es pugui tramitar és imprescindible conèixer l’activitat o activitats a les quals es pretén
aplicar la Tarifació Social i per les quals es té previst formalitzar la inscripció, així com la persona titular que té
previst fer els pagaments dels corresponents preus públics. En el cas què no siguin rebuts domiciliats, el
retorn es farà a un únic compte bancari (el que s’especifica a la fitxa de sol·licitud).
Per a la devolució d’ingressos indeguts en els casos no especificats a la fitxa esmentada caldrà presentar una
sol·licitud de devolució conjuntament amb la notificació de l’atorgament de la TS.
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FITXA DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Titular del rebut _____________________________________________________ DNI/NIE ____________
Activitat ________________________________________________________________________________
Titular del rebut _____________________________________________________ DNI/NIE ____________
Activitat ________________________________________________________________________________

Titular del rebut _____________________________________________________ DNI/NIE ____________
Activitat ________________________________________________________________________________

SOL·LICITA de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la devolució dels ingressos indeguts derivats d’haver
satisfet les tarifes ordinàries quan tenia dret a les tarifes reduïdes per aplicació de la Tarifació Social.
Aquesta devolució s’ha d’efectuar, mitjançant transferència bancària, a:
El mateix compte bancari a través del qual es va fer el pagament del preu públic sense reducció en el
cas de què el rebut o rebuts estiguin domiciliats.
Aquest compte bancari (Codi IBAN) per casos de pagaments no domiciliats o altres causes.

IBAN

Codi entitat

Oficina núm.

(Signatura de la persona sol·licitant)

Cerdanyola del Vallès,

DC

Número de cte. Corrent o llibreta d’estalvis

(Signatura/es de la persona/es titular/s del compte bancari)

de

de

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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INFORMACIÓ RELATIVA A LA TARIFACIÓ SOCIAL
Per a poder accedir a la Tarifació Social s’han de reunir els requisits que a continuació es relacionen i la
persona sol·licitant ha d’estar assabentada de les característiques de la Tarifació Social.
•

Tant la persona sol·licitant com la resta de membres de la unitat familiar únicament han de disposar del
domicili habitual (es considerarà com a part de l’habitatge habitual fins a 1 pàrking i 1 traster) i, com a
molt, d’un altre immoble amb un valor cadastral inferior a 60.000 €.

•

Totes les persones membres de la unitat familiar resideixen efectivament a Cerdanyola del Vallès en el
moment de la sol·licitud i estan empadronades o han sol·licitat l’empadronament en aquesta ciutat.

•

La vigència de l’atorgament de la Tarifació Social té efectes només durant un any, termini que comença a
comptar a partir del primer dia del mes següent de la data de la sol·licitud.

•

La Tarifació Social, si s’atorga, serà vàlida per a la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat
familiar inclosos en aquesta sol·licitud i serà aplicable als preus públics que expressament són
susceptibles a què s’apliqui i que es detallen a l’Ordenança municipal 43, reguladora del preu públic per la
prestació de serveis d’educació, esports, cultura i joventut, i, a partir del 1 de gener del 2018, a
l'Ordenança municipal 46, reguladora del preu públic per serveis prestats a les instal·lacions del Parc
Esportiu Municipal Guiera.

•

La Tarifació Social, si està vigent, també serà vàlida a possibles nous serveis o recursos municipals per a
les mateixes persones esmentades en el punt anterior si l’Ajuntament aprova la seva aplicabilitat amb
posterioritat a l’atorgament.

•

Atenent al que es diu als dos punts anteriors, no cal presentar una nova sol·licitud de Tarifació Social
cada vegada que les persones beneficiàries s’inscriguin a alguna de les activitats en les quals aquesta és
aplicable. En el moment de procedir a la inscripció de les activitats només caldrà mostrar la notificació de
l’atorgament.

•

Si aquesta sol·licitud és desestimada, les inscripcions realitzades prèviament generaran automàticament
l’obligació de pagament de les tarifes ordinàries.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A AQUESTA SOL·LICITUD
La persona sotasignat declara que les dades exposades en aquesta sol·licitud són certes i adjunta la següent
documentació que ho acredita:
Fotocòpies de la declaració de renda de tots el membres de la unitat familiar
Justificants d’ingressos percebuts per qualsevol concepte (nòmines, pensions, prestacions d’atur, etc.)
Fotocòpia dels DNI/NIE dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
Justificants d’estar inscrit/s en l’Oficina de Treball de la Generalitat
Full de vida laboral dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
Sentència de separació o divorci i conveni regulador
Despeses d’habitatge (lloguer o préstec hipotecari)
Fotocòpia de l’impost sobre bens immobles (IBI) si és d’altre municipi diferent al de Cerdanyola del Vallès
Altra documentació (especificar)

(signatura)

Cerdanyola del Vallès,

de

de

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat).
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