
 

 
 

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DEL  
TRAM DE TARIFACIÓ SOCIAL 

CURS 2015-2016 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer per a la gestió, tramitació i 
posterior notificació de l’estat o resolució d'aquesta sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i podrà dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 01). 
 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 

 
Domicili a efectes de notificacions: 

Segell de Registre d’Entrada 

Codi postal, població i província: 
 

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la comunicació electrònica*) 
 

Telèfon/Fax: 
 

Telèfon mòbil: 
 
 

Nom de l’infant/adult matriculat/da al servei Servei  
 Escoles Bressol municipals 

     Indicar nom centre:  
 Escola Municipal de Música.  

     Indicar curs:  
 

*  Vull rebre comunicació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud. 
 

Exposició dels fets i motius: 
 

 

Que la situació del meu nucli familiar ha variat pels motius que indico a continuació i aporto la documentació justificativa que assenyalo: 

Situacions que motiven el canvi Persona del nucli familiar  
afectada pel canvi Documentació justificativa a aportar 

 Atur.  
 Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya, 

especificant els ingressos, amb indicació de l’import 
mensual i la durada o la manca dels mateixos. 

 Canvi de treball o nou treball.   Fotocòpia del contracte de treball i la 1a nòmina. 

 Canvi de salari.   2 nòmines del nou salari. 

 Declaració de discapacitat o invalidesa.   Fotocòpia de la resolució de l’òrgan competent 
amb especificació de l’import de les prestacions. 

 Reconeixement o pèrdua de prestacions  
Econòmiques.   Certificat de l’ens pagador que ho acrediti. 

 

Modificació del nucli familiar per: 
 Naixement. 
 Defunció. 
 Separació/divorci. 
 Nou matrimoni o parella de fet. 

 

S’acredita amb l’empadronament: 
 Si és de Sant Feliu no cal aportar cap document, 

es farà una comprovació interna. 
 Si és de fora de Sant Feliu s’haurà d’aportar el 

volant de convivència que ho acrediti. 

Altres:  
  

  
  

 
Qualsevol document que acrediti fefaentment la 
modificació que s’al·lega:  

 
    

  

 
 
    

 

  
 

 

 

Petició:  
Ja que el nivell de renda del meu nucli familiar ha sofert una variació del 10% o superior, sol·licito que es recalculi la quota i s’actualitzin les dades 
al·legades en aquesta sol·licitud 
 

Declaro: 

Signatura de la persona sol·licitant:  Data: 
 

Sant Feliu de Llobregat,   de  de 201   

  

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Ref. 987531  

 

Declaro, sota la meva responsabilitat, que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per tramitar aquesta sol·licitud, que disposo de la 
documentació acreditativa corresponent, i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. 
 

De conformitat a l’article 35.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 
presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen, sens perjudici dels efectes 
concrets que en cada cas determini la legislació sectorial. 
 


