
SOL·LICITUD TARIFACIÓ SOCIAL LLARS INFANTS MUNICIPALS CURS 
2021-2022 

SERVEI EDUCATIU I SERVEI DE MENJADOR  
 

1.Dades del pare, mare o tutor/a que presenta la sol·licitud 

 

Cognoms: Nom:

Domicili: Codi postal:Localitat:

DNI/NIE: TELÈFON:

2. Dades de l'alumne/a matriculat

 MATRICULAT A LA LLAR D'INFANTS: 

  Llar d'infants la Blancaneus  Llar d'infants la Cabanya

NOM DE L'INFANT:

Curs matriculat 2021-2022: 

  P0  P1

3 .Informació a completar obligatòriament en el cas que sigueu autònoms 

  Algun membre de l'unitat familiar és autònom.

El llindar de volum de negoci de la unitat familiar de l'any 2020 és superior a la quantia de 155.000,00€ per tant quedo 
dispensat de presentar la documentació que es requereix en el punt 7.a.2 de l'ordenança municipal. (I per tant se 
m'aplicarà el tram 8: import servei educatiu 179,00€ mensuals; import servei mensual de menjador 115,00€). 

 

ENS- tar-001

 P2



4.Com a sol·licitant de la tarifació social de les llars d'infants municipals de l'Ajuntament de Torelló faig constar 
que:

 No he rebut ajuts econòmics pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat.

 He rebut pel mateix destí per part de l'import de 

Que vaig tramitar la sol·licitud de tarifació social el curs 2020-2021 i que no hi ha hagut cap canvi respecte al curs 
anterior en relació a la documentació que es va presentar: D.N.I., llibre de família i sentència judicial  i per tant quedo 
dispensat de presentar-la de nou. 

 

5. Membres de la unitat familiar (pare, mare, tutor/a i germans menors de 25 anys) que AUTORITZEN a l'Ajuntament 
de Torelló a consultar a les administracions tributàries competents les dades relatives a la renda o al nivell 
d'ingressos. 

 

Nom i cognom Document identificatiu Signatura

Signatura del pare, mare o tutor/a que presenta la sol·licitud 

 

Documentació que cal adjuntar: 

1.DNI/NIE de la persona sol·licitant 

2.Llibre de família o DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar 

3.Sentència judicial en cas de custodia compartida 

4.Declaració de renda si no es dona l'autorització o certificat de no estar obligat a presentar-la. 

  

Torelló, de de



Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )

Responsable del tractament Ajuntament de Torelló

Finalitat del tractament 

Gestionar les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves 
competències i funcions educatives. 
Gestionar les llars d'infants municipals. 
Gestionar la prestació del servei públic d'estudis musicals, art.

Exercici de drets dels 
interessats

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu 
electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )

Informació     addicional         Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat

    Consentiment exprés Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I, 
com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.

mailto:torello@ajtorello.cat
http://www.ajtorello.cat
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4.Com a sol·licitant de la tarifació social de les llars d'infants municipals de l'Ajuntament de Torelló faig constar que:
l'import de 
Que vaig tramitar la sol·licitud de tarifació social el curs 2020-2021 i que no hi ha hagut cap canvi respecte al curs anterior en relació a la documentació que es va presentar: D.N.I., llibre de família i sentència judicial  i per tant quedo dispensat de presentar-la de nou.
 
5. Membres de la unitat familiar (pare, mare, tutor/a i germans menors de 25 anys) que AUTORITZEN a l'Ajuntament de Torelló a consultar a les administracions tributàries competents les dades relatives a la renda o al nivell d'ingressos.
 
Nom i cognom
Document identificatiu 
Signatura
Signatura del pare, mare o tutor/a que presenta la sol·licitud
 
Documentació que cal adjuntar:
1.DNI/NIE de la persona sol·licitant
2.Llibre de família o DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
3.Sentència judicial en cas de custodia compartida
4.Declaració de renda si no es dona l'autorització o certificat de no estar obligat a presentar-la.
 
 
Torelló,
de
de
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament
Exercici de poders públics ( Article 6.1.e del RGPD 2016/679 )
Responsable del tractament 
Ajuntament de Torelló
Finalitat del tractament 
Gestionar les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives.
Gestionar les llars d'infants municipals.
Gestionar la prestació del servei públic d'estudis musicals, art.
Exercici de drets dels interessats
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic torello@ajtorello.cat o al correu postal a l'Ajuntament  a  C/ Ges d'Avall 5, 08570, Torelló ( Barcelona )
Informació     addicional 
        Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.ajtorello.cat
    Consentiment exprés
Mitjançant la formalització d'aquest formulari, vostè consenteix que l'Ajuntament de Torelló amb NIF P-0828500-I, com a responsable del tractament, processi les dades proporcionades directament per vostè.
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