
 

SOL·LICITUD DE 
BONIFICACIÓ 

AULA MUNICIPAL TEATRE 

CURS 2019/2020 

   

L’ALUMNE/A:  

Cognom i nom DNI/NIE/passaport Telèfon 

   

Adreça Codi Postal Ciutat 

   

Estudis  Nivell  

TUTOR/A 1:     
Cognom i nom DNI/NIE/passaport 

  

  Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment 

Correu electrònic  Telèfon mòbil  

     

 

Bonificació per família nombrosa o monoparental 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

• Es poden concedir drets parcialment gratuïts als alumnes empadronats a Lleida (Els menors hauran 
d’estar empadronats en el mateix domicili que els seus pare, mare o tutors legals). 

• Per poder sol·licitar bonificació l’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no 
tenir cap deute amb l’Ajuntament. 

 

D’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015, es presumeix que, si no us oposeu expressament, autoritzeu a 
l’Ajuntament de Lleida a fer la consulta i obtenció de documents de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
seva situació de família monoparental o família nombrosa. 

  No dono el consentiment per a la consulta i obtenció de documents a l'Ajuntament de Lleida i, per tant, aporto 
la documentació acreditativa necessària. 

 

 

En/Na                                                     com a                               presento la sol·licitud de bonificació dels drets de 
matrícula i declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document. (Qualsevol dada falsa 
anul·larà aquesta sol·licitud). 

 

Lleida,                de                                de 201   

 

Signatura 
(Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu de pàgina. Disposeu d’informació 
complerta al revers del document). 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades                     (Més informació al revers) 

Responsable Ajuntament de Lleida  

Finalitat Resolució tramitació  

Legitimació 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 

Destinataris 
als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació dins de l’Ajuntament de Lleida o dels 
seus organismes autònoms. 

Drets 
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació addicional Podeu consultar-la al revers d’aquest formulari. 

 



Informació detallada sobre Protecció de Dades 

Responsable 
Ajuntament de Lleida. CIF P2515100B. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida. 

Adreça del Delegat de protecció de dades: dpd@paeria.es 

Finalitat 

La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat. 
En relació amb el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que la supressió dels documents haurà de 
ser autoritzada d’acord amb el que disposi la normativa aplicable.  

Legitimació 
La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Destinataris 

Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva 
tramitació dins de l’Ajuntament de Lleida o dels seus organismes autònoms. 
L’Ajuntament de Lleida contracta la infraestructura virtual d’aquesta plataforma 
d’acord amb un model de computació en el núvol a través dels serveis d’Azure 
de Microsoft Corporation prestadora de serveis a la UE i a l’empara de l’acord -
EU-US Privacy Shield. 
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el 
vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la 
portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal 
d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida. 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
No obstant, si us adreceu prèviament al delegat de protecció de dades aquest us 
ajudarà a resoldre el cas. 

 

mailto:dpd@paeria.es
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status

