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SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU  

Sol·licitant 

Nom i cognoms/raó social:        DNI/NIF/Passaport:        

Representant  veure nota 1  

Nom i cognoms:        DNI/NIF/Passaport:       

 Aporto autorització 

   Declaro responsablement que disposo d’autorització 

Dades per a notificacions                                     Sol·licitant   Representant 

Adreça:        

Municipi:        CP:       

Telèfon fix:        Telèfon mòbil:       

Adreça electrònica:        

DECLARO: 

Que conec les condicions i requisits de la tarifació social de les activitats d’estiu.  

Que compleixo els requisits. 

Que la meva unitat familiar de convivència* està formada per        adults i       infants. 
*Es considera unitat familiar de convivència la formada pel sol·licitant, cònjuge o parella, fills/es menors, i 
fills/es majors de 16 anys empadronats/des al mateix domicili i que no tinguin nucli familiar propi. 

Que sol·licito tarifació social per als infants (nom i cognoms):       

Que sol·licito tarifació social per les activitats d’estiu:  

 Cambri / Esportives     Summer Cambri    Aventura’t   Estenedor   Guarderia   Menjador 

Els ingressos d’abril del present any de tota la meva unitat familiar de convivència és de       euros 

Els ingressos de maig del present any de tota la meva unitat familiar de convivència és de       euros. 

 
Que a més de complir amb els barems econòmics, també em trobo en un o més dels següents supòsits 
(marca’ls): 

  Família monoparental o nombrosa de categoria general. 

  Infant amb discapacitat. 

  Progenitor cuidador de malalt amb dependència. 

  Davallada 50% ingressos des d'abril: ERTO. 

  Davallada 50% ingressos des d'abril: ATURAT. 

  Davallada 50% ingressos des d'abril: CESSAMENT ACTIVITAT. 

  Davallada 50% ingressos des d'abril: FIXOS DISCONTINUOS. 

 Família monoparental o nombrosa de categoria especial. 

  Víctima de violència de gènere en els darrers dos anys. 



 
  
  
 

 
    

 

Documentació annexada*  

  Vida laboral amb data a partir d’1 de juny 

  Contracte de treball 

  Nòmines abril i maig del present any 

 Nòmines abril i maig de l’any passat (només contractes fixos discontinus) 

  Certificat prestacions no contributives 

  Prestacions d’altres països 

  Conveni regulador separació (pensió compensatòria) 

 Resolució judicial, ordre de protecció o informe serveis oficials que acreditin violència de gènere en 

els darrers dos anys.  

 
(*Només cal aportar aquesta documentació segons cada cas, la resta de documentació, caldrà autoritzar-ne  la seva consulta 
per a valorar la tarifació social). 

 

Així mateix declaro, sota la meva responsabilitat, la certesa de les dades consignades i de les que 
s’acompanyen en la documentació adjunta. 

Per a tramitar la sol·licitud de tarifació social per a les activitats d’estiu AUTORITZO a l’Ajuntament de 
Cambrils a consultar i verificar mitjançant les plataformes habilitades de les diferents administracions 
públiques les dades necessàries per a la gestió d’aquest tràmit.  

AUTORITZO a l’Ajuntament de Cambrils a tramitar aquesta sol·licitud de tarifació social per a les 
activitats d’estiu amb el meu consentiment. 

 No autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents 
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la 
presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta 
tramitació. En cas de no autoritzar, caldrà aportar tota la documentació econòmica i social necessària per poder valorar la 
situació personal de cada convivent. 

La notificació de les resolucions de concessió o denegació es substituirà per la publicació al tauler electrònic 

municipal, dins la Seu Electrònica (www.seu.cambrils.cat) i en el tauler d’edictes ubicat al Hall de 

l’Ajuntament. 

 

 
 
 
 
 

Nota 1 
Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o 

comunicacions prèvies, així com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets.  

Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal presentar l’autorització.  

Per autoritzar la representació es pot fer un apoderament electrònic a la Seu electrònica municipal/Oficina virtual 

de tràmits/Registre electrònic/Genèrics, si bé serà admès qualsevol altre mitjà vàlid en dret com poden ser, entre 

altres, poder notarial o document privat signat pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant. 

Si declareu responsablement que disposeu de l’autorització, aquesta se us podrà requerir en qualsevol moment del 

procediment. 

https://imet4.cambrils.cat/owa/redir.aspx?C=wzQNqILTqQfLuN_dTN8bnCJYN_AkM3mBoTW7I9It1ugZf1UDCgbYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.seu.cambrils.cat%2f


 
  
  
 

 
    

 

 
PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de 
Cambrils.  
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), està publicat al 
Portal de Transparència de la web www.cambrils.cat 

Responsable Ajuntament de Cambrils 
Finalitat Recollida de les dades per atendre la vostra sol·licitud de tarifació social i altres 

peticions i requeriments que es puguin  derivar de la mateixa. 
Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, d’interès 

públic, de l’execució d’un contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat. 
Destinataris Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per 

previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada. 
Drets Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, 

portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document 
d’identitat a la següent adreça: Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 Cambrils o bé a través de 
la seu electrònica municipal https://seu.cambrils.cat/. També ho podeu enviar per correu 
electrònic a protecciodedades@cambrils.cat. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat 

 
 
Cambrils,        
 
Signatura, 

 
 
 

http://www.cambrils.cat/
https://seu.cambrils.cat/
mailto:protecciodedades@cambrils.cat
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