AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL. TEMPORADA 2017 (ordenança fiscal 18)
1. SUBJECTE PASSIU (dades del titular principal de l’abonament):
Nom i Cognoms

DNI

Adreça

Població

CP

Data de naixement

Correu electrònic

Telèfon

2. DADES DELS BENEFICIARIS (en el cas d’abonaments familiars):
Nom

Cognoms

Data de naixement

3. TARIFES TEMPORADA 2017 (Marcar amb una X l’opció escollida):

Individual

Familiar

Monoparental
(Presentar el carnet)

Carnet
Nen (6-15 anys)
Adult (16-64 anys)
Pensionista
Parella
Parella + 1 nen (fins a
15 anys)
Parella + 2 nens (fins
a 15 anys)
Parella + 3 nens (fins
a 15 anys)
Fill parella adult
Pare/Mare + 1 nen
Pare/Mare + 2 nens
Pare/Mare + 3 nens

Preu resident
29,20 €
42,10 €
22,70 €
58,30 €

Preu NO resident
36,50 €
52,65 €
28,40 €
72,90 €

82,10 €

102,65 €

97,70 €

122,15 €

106,39 €

133,05 €

29,20 €
53,00 €
68,60 €
77,30 €

36,50 €
66,25 €
85,75 €
96,65 €

Del detall de la sol·licitud es desprèn el següent import a autoliquidar:
TOTAL A INGRESSAR

4. FORMA DE PAGAMENT
L’import s’haurà d’ingressar al següent número de compte de l’Ajuntament:
ES58 2100 0158 2302 0012 1973
Al fer l’ingrés caldrà indicar el nom i cognoms del titular principal de l’abonament
(subjecte passiu).
5. TEMPS DE VALIDESA
L’autoliquidació del subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació provisional
sotmesa a la comprovació corresponent mitjançant l’aplicació correcte de les normes
de la taxa reguladora.
6. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER OBTENIR EL CARNET:
• Presentar el DNI per acreditar les condicions de resident i/o de parella.
• Presentar el carnet de família monoparental per poder gaudir de la tarifa
especial.
• Presentar el document d’autoliquidació, degudament omplert, amb el
justificant de l’ingrés realitzat.
7. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES:
De forma presencial a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, departament
d’esports (horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores).
De

forma

telemàtica

a

través

de

l’e-tram/tràmits

online

(http://www.monistroldemontserrat.cat, les 24 hores del dia)
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades que consten aquí són certes.
Signatura del sol·licitant (subjecte passiu).

Monistrol de Montserrat,

de

de 2017.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran en el fitxer d’Expedients i Procediments municipals, del que és responsable l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents
adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a
persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al correu postal a les
oficines municipals (Plaça Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat.)

