DOCUMENT D’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CASAL
D’ESTIU MUNICIPAL 2017
Dades de la persona sol·licitant
Nom INFANT:
Cognoms INFANT:
Pare/mare/tutor legal que realitza l’autoliquidació:
Nom ________________________ Cognoms _________________________________________
DNI _________________________________
Telèfons _____________________________ E-mail ___________________________________
Població:

Codi postal:

Provincia:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal
s’incorporaran al fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i seran objecte de tractament per
gestionar els expedients i procediments de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’oficina de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, c/Centre 27, 08396 de Sant
Cebrià de Vallalta.

Fet imposable que s’autoliquida
La prestació del servei de menjador del casal d’estiu municipal 2017 que es realitzarà a l’escola El Pi Gros de Sant
Cebrià de Vallalta, del 26 al 30 de juny de 2017, del 3 al 28 de juliol de 2017 i del 4 al 8 de setembre de 2017, de dilluns
a divendres no festius, des de les 13h i fins les 15h, segons els preus que a continuació es detalla:
TIPOLOGIA SERVEI
Servei de menjador

HORARI
13h a 15h

PREU/DIA
7,50€

PREU/SETMANA
37,5€

PREU JULIOL
150€

Sobre aquests imports es podrán aplicar els següents descomptes:

Descompte a partir del 2n germà i succesius: 10%

Descompte per familia nombrosa/monoparental: 10%
Els usuaris, que una vegada realitzat el pagament, desitgin fer la baixa del servei, ho hauran de sol·licitar en el registre
general de l’Ajuntament i s’abonaran els imports satisfets pels usuaris segons el següent detall:

En cas de baixa abans d’iniciar-se l’activitat: 100%

En cas de baixa un cop iniciada l’activitat: 80%
Respecte els dies esporàdics d’ús del servei, una vegada fet l’ingrés, l’usuari haurà de recollir un tiquet per dia d’ús, a
l’Ajuntament o en el Punt Jove, que haurà de presentar al/la directora/a del casal d’estiu 2017 el mateix dia del servei.

Quota tributària a liquidar
Cal que anoteu el nombre de dies, setmanes o mes de juliol (en aquest cas el nombre és 1) que utilitzareu el servei,
multiplicar-ho per la taxa, aplicar els descomptes i detallar l’import a la casella corresponent:
TIPOLOGIA SERVEI

NOMBRE
DIES

TOTAL
IMPORT
DIES

NOMBRE
SETMANES

TOTAL
IMPORT
SETMANES

NOMBRE
MES
JULIOL

Servei de menjador
TOTAL A LIQUIDAR

Números de compte bancari on es pot realitzar l’ingrés:
1)

BIC (Bank Identifier Code): CAIXESBBXXX
IBAN (International Bank Account Number): ES72 21000399350200003062
2) BIC (Bank Identifier Code): BBVAESMMXXX
IBAN (International Bank Account Number): ES9001826035400201559419

.........................................................,............d.................de 2017
(signatura)

TOTAL
IMPORT
JULIOL

