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Matrícula Llars d’infants municipal Bressol de mar 
Curs 2021 – Curs 2022 

      

      

1- Dades de l’infant  

 

NOM I COGNOMS: 

 

 

 

ADREÇA: 

 

      
 

MUNICIPI: 

 

 

CODI POSTAL: 

TELÈFON DE CONTACTE: (especificar a qui pertany) 

 

DATA NAIXEMENT: 

 

LLOC NAIXEMENT: 

CENTRE D’ESCOLARITZACIÓ ANTERIOR (si n’hi ha hagut): 

 

 

2- Dades del pare/mare o tutor legal 

Pare /Mare/tutor-a: (encercleu l’opció) 

NOM I COGNOMS:       

DNI: TELÈFON FEINA: 

TELÈFON MÒBIL: EMAIL: 

Pare/Mare/tutor-a: (encercleu l’opció) 

NOM I COGNOMS:  

DNI: TELÈFON FEINA: 

TELÈFON MÒBIL: EMAIL: 

 

3- Declaració del pare/mare o tutor legal 

 

En/na_______________________________________________________________________ 

amb DNI_____________________, i com a pare, mare, tutor/a de l’alumne 

_______________________________________ MATRICULO el meu/va fill/a a la llar d’infants 

municipal Bressol de mar per al curs 2021-2022.  

 

4- Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA (Single Euro Payments Area) 
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Creditor (Empresa que gestiona l’escola bressol) 

 

Referència de l’ordre de domiciliació  

Identificació del creditor F17444225 

Nom del creditor SUARA SERVEIS, SCCL 

Adreça Carrer Sancho de Àvila, 52-58. 1r 

Codi Postal – Població – Província 08018- BARCELONA 

País ESPANYA 

 

 

Mitjançant aquesta ordre de domiciliació bancària, el client autoritza el creditor a enviar les 

instruccions a la seva entitat bancària perquè faci el pagament. El client també autoritza al seu 

banc a fer efectiu el pagament amb càrrec al compte del qual n’és titular, seguint les instruccions 

que rebi del creditor. El client té dret a que la seva entitat financera pugui retornar el rebut en 

els termes i condicions del contracte que ambdues parts tenen signat, així que, cal que el client 

faci la sol·licitud de devolució a la seva entitat financera, dins de les vuit setmanes següents a 

la data del pagament. El client pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en  la seva 

entitat financera. 

 

 

A omplir pel client (Família) 

 

Nom del titular del compte bancari  

Adreça del deutor:  

Codi Postal – Població – Província  

País del deutor:  

Swift BIC (pot tenir 8 o 11 posicions)  

Numero de compte – IBAN  

Tipus de pagament X Pagament recurrent        Pagament únic 

 

Tots els camps han de ser omplerts obligatòriament. Una vegada signada aquesta ordre de 

domiciliació ha de ser enviada al creditor per a la seva custòdia. 

 

 
Data:      Signatura del deutor: 
 
Localitat: 
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5- Clàusula consentiment tractament de les dades per a la inscripció curs 2021-22 

 
PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb la normativa legal vigent de protecció de dades, 

l’Ajuntament de Pineda de mar us informa: 

  

Responsable de 
tractament de les 
dades 

Ajuntament de Pineda de mar 

Domicili: Plaça Catalunya, 1 
Tel. 93 767 15 60 
Delegat/a de Protecció de Dades: responsable Ajuntament de Pineda de mar 

Finalitat Gestionar el servei de la llar d’infants municipal Bressol de mar 

Legitimació 
La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones 
interessades 

Destinataris/àries 
Les dades recaptades seran cedides a SUARA SERVEIS, S.C.C.L. per a la 

finalitat descrita amb anterioritat.  

Drets 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud 
adreçada o presentada al Ajuntament de Pineda de mar. 

L’Ajuntament de Pineda de mar us informarà sobre les actuacions derivades 
de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds 
especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un 
màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del 
termini dins del primer mes. 
Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, 
podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades o exercir accions judicials. 

  
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, 
que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per 
utilitzar-les per a les finalitats esmentades. 

L’Ajuntament de Pineda de mar l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la 

normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries 

per garantir la seguretat de les dades personals. 
 

Data:      Signatura: 

 
Localitat: 

 


