
 

 

 

 

AULA DE TEATRE 
 

SOL·LICITUD REDUCCIÓ QUOTA CURS 2022-2023 

 
SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ PER A ALUMNES MATRICULATS A L’AULA DE TEATRE DE LA 

DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL CURS 2022/2023 
 

Nom i cognom de la persona sol·licitant (pare-mare-tutor/a) 

 

Adreça 

 

Codi postal  Població  

Telèfon de contacte  DNI  

 

EN REPPRESENTACIÓ DE 

Nom i cognom de l’alumne/a 

 

Data de naixement  Curs  
 

SOL·LICITO  

L’aplicació de la reducció de les quotes de l’Aula de Teatre següent i presento la corresponent 

documentació 
 

 Família nombrosa categoria general (10%) 
 Adjunto la fotocòpia del carnet de família nombrosa i del llibre de família. 

 Família nombrosa categoria especial (15%) 
 Adjunto la fotocòpia del carnet de família nombrosa i del llibre de família. 

 Família monoparental (15 %) 
 Adjunto la fotocòpia del carnet de família monoparental i del llibre de família. 

 L’alumne es troba en situació d’atur (20 %) 
 Adjunto la fotocòpia de la la vida laboral (actualitzada a la data de presentació). 

 Un dels progenitors de l’alumne està en situació d’atur (15 %) 
 Adjunto la fotocòpia de la vida laboral (actualitzada a la data de presentació) i del 
llibre de família. 

 Els dos progenitors de l’alumne estan en situació d’atur (30 %) 
 Adjunto la fotocòpia de les vides laborals dels dos progenitors (actualitzades a la data 
de presentació) i del llibre de família. 

 Família monoparental en que el progenitor està en situació d’atur (30 %) 
 Adjunto la fotocòpia de la vida laboral (actualitzada a la data de presentació), del 
carnet de família monoparental i del llibre de família. 



 

Signatura   

 

 

 

 

 

 

Mataró,  _____ de ________________de 20____ 

 

 

 

� Totes les reduccions seran atorgades per decret i aplicables al mes següent de la seva 

sol·licitud prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les. 

� Les reduccions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una reducció per alumne. 

� Les reduccions atorgades d’acord amb l’apartat relatiu a la situació d’atur, s’atorgaran per 

un període màxim de 5 mesos, transcorregut el qual caldrà presentar de nou la 

documentació. 

 

L’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al tractament de les dades de caràcter 

personal que ens ha facilitat, que seran incorporades en un fitxer, el titular i responsable del 

qual és la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat de divulgació cultural. 

Sempre que ho consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades, adreçant-

se per escrit  a la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, carrer de Sant Josep, 9, 08302 

Mataró. 

 Titular del Carnet Blau (15%) 
 Adjunto la fotocòpia del carnet blau. 

 Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% (10%) 
 Adjunto la fotocòpia de la documentació acreditativa. 

 Persones en situació familiar o entorn desfavorable (fins a un 75% 
 Adjunto informe del departament de Benestar Social. 

 Dos membres de la mateixa unitat familiar estan matriculats a l’Aula (10 % de bonificació 
aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar)  

 Tres membres de la mateixa unitat familiar estan matriculats a l’Aula (15 % de bonificació 
aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar)  

 Quatre o més  membres de la mateixa unitat familiar estan matriculats a l’Aula (20 % de 
bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar)  

 Cursos simultanis (20% de descompte en el curs de preu inferior a aquells alumnes que 
cursin més d’un curs simultàniament)  

 Autoritzo l’Ajuntament de Mataró a consultar davant la Generalitat de Catalunya les meves 
dades de Família Nombrosa, Família Monoparental, Demandant d’Ocupació no Ocupat i 
Grau de Discapacitat, per comprovar si compleixo les condicions requerides per acollir-me a 
les bonificacions de preus de l’Aula de Teatre per a determinats col·lectius aprovades per 
aquest ajuntament. En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la 
documentació requerida per justificar que es reuneixen els requisits de sol·licitud. 


