
 
 

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES DE TOTS EL MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR 
 

Autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a obtenir d'altres administracions públiques les dades de la persona 
sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar que siguin necessàries per determinar la renda familiar, altres dades socials i comprovar la veracitat de les dades aportades a 
efectes de l'ajut de menjador escolar sol·licitat pel curs 2020-2021.  
Autoritzo a l'Ajuntament de Barberà del Vallès per accedir a les dades i als antecedents que constin en fitxers d'altres administracions públiques que siguin necessaris per a la 
tramitació i resolució d'aquesta sol·licitud (renda garantida de ciutadania, prestacions d'urgència social i del Padró Municipal de tots els membres computables de la unitat familiar). 

*  MUF:  Són membres computables els progenitors, si escau, el tutor o tutora o la persona encarregada de la guarda i  protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors 
de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, 
així com els ascendents del pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

 En el cas de divorci o separació legal dels pares (quan no sigui custòdia compartida), no es considerarà membre computable el que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No 
obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual  s'inclourà dins del còmput de la renda familiar. 

 

 
És imprescindible omplir les caselles amb les dades de tots els membres que formin la unitat familiar (MUF) 
 
 

DADES  MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR DEL/ DE LA SOL·LICITANT                -                     NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR (MUF)*:      _____________ 

  Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia          

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:  DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare           Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

  



 
  

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:  DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom: DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:  DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 

 Alumne/a sol·licitant      Pare          Mare            Tutor/a legal          Cònjuge/Parella del pare/mare          Germà/na          Avi / Àvia 

Nom: Primer Cognom: Segon Cognom:  DNI/NIE/Passaport: Data naixement: 

 

 
D'acord amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del Tractament de Dades Personals i lliure circulació de dades, i la llei 3/2018 de 5  de desembre, de Protecció de 
Dades Personal i garantia dels drets digitals, l'interessat dóna el seu consentiment a que les dades facilitades siguin incorporades als sistemes d’informació del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al seu tractament informàtic amb 
l’objectiu únic de gestionar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador de les escoles de la comarca del Vallès Occidental. Tanmateix, aquestes dades no seran transmeses a tercers llevat d'obligació legal, i poden ser cedides a l'àrea de 
serveis socials de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per configurar el barem de puntuació de totes les sol·licituds. Les vostres dades seran conservades el temps necessari per la finalitat esmentada. 
 
Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Occidental o bé mitjançant instància presentada en el Registre d'entrada d'aquesta 
corporació a la Ctra. N-150, km. 15  - 08227 Terrassa. 
 
S'informa que també pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça electrònica ccvoc.dpd@ccvoc.cat. 
 

 
 
 
 
 

DNI: ..........................................................................  Nom i Cognoms:  .................................................................................................................................................................................................................. 
 

Barrberà del Vallès, a.................de ............................................................... de 2020 


