
SOL·LICITUD  DE  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  CONTINGUDES  EN  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS, REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I US
D’INSTAL·LACIONS DE L’OAL CMARMV  PER AL CURS 2022-2023.

Cognoms i nom pare/mare/representant legal (menor d’edat)               DNI

Cognoms i nom de  l’alumne/a (1)            DNI

Cognoms i nom de l’alumne/a (2)            DNI

Adreça                       Localitat

Telèfon         Correu electrònic 

EXPOSE
1. Que  qui  efectua  la  sol·licitud   es  troba  en  algun  dels  següents  supòsits  contemplats  a

l'Ordenança  Fiscal,  per  obtindre  bonificació  de  les  taxes  per  al  curs  2022-23  (marque  el  que
corresponga).

 Dos o més membres de la mateixa unitat familiar matriculats al centre per al curs 2022-23 (-
25%).

 Família monoparental de categoria general (-50%). 
 Família nombrosa de categoria general (-50%)
 Família  monoparental de categoria especial (-75%)
 Família nombrosa de categoria especial (75%)

2. Que la unitat familiar integrada en el títol no supera el límit d’obtenció de rendes definit  en
l’Ordenança Fiscal (9.727,54€ € multiplicat per la quantitat de membres que integren la unitat familiar,
comptant  com  a  doble  els  membres  de  la  unitat  que  tinguen  la  condició  de  discapacitat  o  una
incapacitat absoluta per al treball).

MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
Cognom i nom DNI



SOL·LICITE
La  bonificació  aplicable  a  les  taxes  (25%),  per  a  l’exercici  2022,  de  conformitat  amb

l’Ordenança  Fiscal  Reguladora  de  les  Taxes per  prestació  de serveis,  realització  d’activitats  i  Us
d’Instal·lacions del Organisme Autònom Local Centre de Les Arts Rafel Martí de Viciana.

AUTORITZACIÓ:
Per la present prest la meua autorització per a la sol·licitud a altres Administracions Públiques

de la documentació necessària per a constatar les dades anteriorment declarades.

Firma:

Data:

Documents que s’adjunten:

Llibre  de família  (per al  descompte de dos o
més  membres  de  la  mateixa  unitat  familiar
matriculats al centre).

Llibre  o  carnet  de  família  monoparental
general.

Llibre  o  carnet  de  família  monoparental
especial.

Llibre o carnet de família nombrosa general.
Llibre o carnet de  família nombrosa especial.

SR. PRESIDENT DEL CMARMV

Les dades de caràcter personal seran tractades per l'OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana i
incorporades a l'activitat de tractament “Formació en música, dansa i arts plàstiques”,  que té per finalitat formar en
les arts (música, dansa i arts plàstiques), promocionar la pràctica artística  amateur, la gestió de les instal·lacions
del Centre Municipal  de les Arts, la realització d'espectacles artístics amb l'alumnat i  el professorat.   Finalitats
basades en el compliment d'una missió d'interès públic i en l'exercici de poders públics conferits a l''OAL Centre
Municipal  de  les  Arts  Rafel  Martí  de  Viciana.  Les  dades de caràcter  personal  poden ser  comunicades a  les
persones interessades en els procediments, al Defensor del Poble, altres autoritats de control, quan el procediment
siga  de  la  seua  competència  o  a  les  autoritats  de  control  pertanyents  a  la  Unió  Europea  en  el  marc  del
desenvolupament de les accions conjuntes que s'estableixen al Capítol VII del Reglament General de Protecció de
Dades i al Comité Europeu de Protecció de Dades, als òrgans jurisdiccionals, a l'Advocacia General de l'Estat i al
Ministeri Fiscal. Les dades seran conservats durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la que son
recaptats i per  determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de dita finalitat i del tractament de
les dades. Serà d'aplicació el què disposa la normativa d'arxius i patrimoni documental espanyol. Pot exercitar els
seus  drets  d'accés,  rectificació,  supressió  i  portabilitat  de  les  seues  dades,  de  limitació  i  oposició  del  seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues
dades, quan procedisca davant l'OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, c/ Sant Pere Pasqual s/n,
12530 – Borriana o a l'adreça de correu electrònic info@cmeviciana.es.

mailto:info@cmeviciana.es
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