
 
SOL.LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA AL 
CASAL D’ESTIU 
 
SOL·LICITANT 
Nom i cognoms: 
 
DNI/ NIE 

 
Adreça: Població: 

Codi Postal: 
 

Telèfon: Correu-e: 

 
REPRESENTANT 
Nom i cognoms: 
 
DNI/NIE 

 
Adreça: Població: 

Codi Postal: 
 

Telèfon: Correu-e: 

 

SOL.LICITUD 
Que acompleixo els requisits previstos a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per a l’assistència al casal d’estiu i sol·licito la  reducció de la quota tributària 
per aplicació de la tarifació social. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:  
En tots els casos: 
□ Llibre de família amb tots els seus components 
□ Declaració d’ IRPF  del darrer exercici fiscal o autorització per a la consulta de dades a l’Agència 
Tributària 
□ Volant de convivència 
Si és procedent: 
□ Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
□ Sentència i conveni de separació o divorci 

 
Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la 
sol·licitud que ha demanat. En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha 
de dirigir-se a l’ Oficina d’ Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  

 

 
 
 
 
 
Signatura del/de la sol·licitant 
Lloret de Mar, __ de _____________ de _____   
                           
 
Il·lustríssim Sr. Alcalde- President de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar.-Tel. 972 36 18 00 Fax. 972 36 01 15.- Correu-e: oiac@lloret.cat – 
web: www.lloret.cat  



Autorització per a demanar dades a l’AEAT 

La/es persona/es sotasignant/s autoritzen a l’Ajuntament de Lloret de Mar a 
sol·licitar a l’ Agència Estatal d’ Administració Tributària informació de naturalesa 
tributària en compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre o mantenir 
la bonificació, en relació a la reducció de la taxa per l’ assistència i estada al casal 
d'estiu municipal  

La present autorització es dóna exclusivament als efectes de reconeixement, 
seguiment i control de la bonificació descrita  anteriorment i en aplicació d’allò que 
estableix la Disposició Addicional Quarta de la llei 40/1998, que manté la seva 
vigència després de l’entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2004, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’ Impost Sobre la Renda de Persones Físiques, i 
en l’ article 95.1 K) de la llei 58/2003, General Tributària, que permet, prèvia 
autorització de l’interessat, la cessió de dades tributàries necessàries per a les 
Administracions Públiques, en el desenvolupament de les seves funcions. 

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES DE QUÈ DISPOSA L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE L’ IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I D’ESTAR AL 
CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES. 

A .  DADES DE SOL·LICITANT DE LA BONIFICACIÓ, SUBVENCIÓ O AJUDA DESCRITA 

Cognoms i Nom 

NIF / NIE Signatura 

B. DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR DEL      SOL·LICITANT 
ELS INGRESSOS DELS QUALS SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT , 
SEGUIMENT I CONTROL DE L’AJUT. ( Únicament els majors de 18 anys) 

Parentiu 
amb el/la 
sol·licitant 

Nom i Cognoms NIF / NIE Signatura 

Lloret de Mar, de de 

NOTA: L’Autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres 
parts, d’acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 
15/1999, de 13 de desembre). L’usuari pot exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la 
vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/199 de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment, per telèfon, 
per correu, electrònic a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania de Lloret de Mar.
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