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Membres del nucli familiar

AUTORITZACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE DADES PER MITJANS ELECTRÒNICS DELS 
MEMBRES DEL NUCLI FAMILIAR

Dades del / de la sol·licitant
Cognoms i nom DNI, NIF, NIE, passaport 

Domicili
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Telèfon 

Ajuntament del Masnou 
Prat de la Riba, 1 
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 

www.elmasnou.cat 

,., 

� Ajuntament 
� del Masnou 

Nom de l'infant a matricular Escola Bressol

Declaro que el nostre nucli familiar està composat pels següents membres*:

2  3  4  5  6 7

Es consideren membres computables del nucli familiar a banda de l’infant a matricular, el pare i la mare, el/la tutor/a 
o persona encarregada de la guarda i custòdia, i els germans solters menors de 25 anys de l’infant a matricular, que
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els germans majors d’edat quan es tracti
de persones amb discapacitat. No computen els avis o altres familiars, tot i que convisquin al domicili de l'infant.

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el 
sol·licitant. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o parella que convisqui al 
domicili. 

D’acord amb l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, la presentació de la declaració responsable en el marc d’un procediment administratiu 
faculta l’administració pública competent per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

IMPORTANT: El fet de presentar la sol·licitud, comporta que s’autoritza a l’Ajuntament del Masnou a la consulta i 
obtenció de documents (art.28.2 de la Llei 29/2015). En el cas que no s’autoritzi a l’ajuntament a fer aquestes 
consultes, el sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar hauran de lliurar les certificacions corresponents 
juntament amb la sol·licitud.

Consulta i obtenció de documents elaborats per una administració 
Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament o la llei especial aplicable requereix 
consentiment exprés (article 28.2, Llei 39/2015).

NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que hagin estat generats per una 
administració pública. 

Consulta i obtenció de documents, de la unitat familiar majors d'edat, elaborats per una 
administració pública. 
Espresumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu 
expressament o la llei especial aplicable requereix  consentiment exprés- Art- 28.2 Llei 29/2015.
Nom i cognoms NIF/NIE Parentiu Signatura

http://www.elmasnou.cat/


Autorització d'obtenció de dades per procediments electrònics

Delegació de representació (només en cas d'autorització de consulta de dades econòmiques)
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AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou a sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la 
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables del nucli 
familiar*, presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades 
presentades fora del període.

Assumeixo que el meu nucli familiar se situa en el tram de tarifació més alt i per tant no cal acreditar la 
situació econòmica.

AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou a sol·licitar a l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
la comprovació del grau de discapacitat reconegut de les persones majors d’edat que convisquin amb 
l’alumne/a.

AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou a sol·licitar al Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya la comprovació del títol de família nombrosa o monoparental.

AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou a sol·licitar a l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) la 
comprovació en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viudetat, pensió no contributiva per jubilació 
o invalidesa, o altres prestacions econòmiques.

La resta de membres del nucli familiar majors de 16 anys declarem que designem com a representant a la persona 
sol·licitant de la sol·licitud de matrícula de les Escoles Bressols Municipals, el qual accepta aquesta representació.

Nom i cognoms NIF/NIE Parentiu Signatura

Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de dades 
entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.

Revisió del tram de tarifació (informació complementària)
En el cas de canvis substancials en la situació econòmica dels membres del nucli familiar respecte la declaració de 
Renda de l’any anterior, durant tot el curs podreu sol·licitar una revisió de la quota. Per fer-ho caldrà presentar una 
instància adjuntant la documentació acreditativa del canvi de situació econòmica del nucli familiar.
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Sol·licitud del mitjà de notificació 

El Masnou,....... de/d' ...............................de 202..... 

Signatura, 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:  

Responsable 
del tractament: 

Ajuntament del Masnou 
Pg. de Prat de la Riba, 1 
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 
ajuntament@elmasnou.cat 

Dades de contacte del 
delegat de Protecció 
de Dades: 

dpd@elmasnou.cat 

Pg. de Prat de la Riba, 1  
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 

Finalitat del 
tractament: 

Gestionar la preinscripció a les escoles bressol públiques, activitat dins de l'exercici de les competències i funcions 
assumides per l'Ajuntament. La negativa a aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la 
finalitat esmentada.

Legitimació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament. 

Destinació: Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei. 

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, 
limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra 
sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica:
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou 
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Termini de 
conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 

Les persones físiques i jurídiques obligades a relacionar-se de forma telemàtica amb l'ajuntament, rebran les 
comunicacions i notificacions electrònicament. Amb aquesta finalitat, han de fer constar el correu electrònic i el 
telèfon mòbil.
Les persones físiques no obligades han de marcar l'opció següent per tal d'autoritzar aquest sistema.

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques, 
i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran 
tractades per part de l’Ajuntament del Masnou, que n’és el responsable, com segueix: 

Autoritzo rebre electrònicament les notificacions d'aquest procediment. A tal efecte facilito en 
la present sol·licitud, com a dades de contacte, el correu electrònic i el telèfon mòbil.
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