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SOL·LICITUD DEL TRAM REDUÏT DE LA QUOTA DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL PEL CURS 2020/2021 
 
1. DADES DE L’ALUMNE 

 

 

Nom i Cognoms :  

 

Adreça : 

 

 

 

Municipi : 

 

 

 

 

2. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 

 

 

Nom i Cognoms : 

 

 

DNI/NIF/NIE : 

 

 

Relació amb l’Alumne : 

 

 

Adreça : 

 

 

Municipi :  

 

 

Telèfon : 

 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓ : 
 

3.1.- Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE vigent de tots els membres que formen la unitat de  

        convivència, majors d’edat.  

 
3.2.-  a) Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de              

             Convivència perquè l’Ajuntament de Premià de Mar pugui demanar certificats  tributaris 

i  

             de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària (Annex 1). 
         

         b) En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l’IRPF, els ingressos 

             s’han d’acreditar amb algun dels documents següents:  

 
 -   Certificat d’imputacions de l’AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i  

     retencions de l’empresa o empreses, certificat OTG, RMI etcètera, i l’informe de 

vida  

     laboral. 
 

                -  O bé, Declaració jurada d’ingressos (Annex 2). 

 

3.3.- Volant de convivència. 
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Les dades seran incloses en un fitxer de l’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 

necessàries d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a 
l’Oficina de l’OAC de l’Ajuntament. 
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