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Reducció Escola Bressol Reducció Serveis Educatius 

Dades del centre       Curs 

Nom del centre 

Dades de l’infant 

Cognoms i Nom 

Data de naixement  Lloc de naixement 

Domicili Núm. Esc. Pis 

Codi Postal Municipi Telèfon 

Adreça correu electrònic 

DADES DEL PARE, LA MARE, EL TUTOR, LA TUTORA I GERMANS/ES 

Cognom i nom Parentiu 

  Accepto rebre la notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud. 
Indiqui la direcció electrònica on desitja rebre els avisos de les seves notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, 
podrà rebre un avís per SMS. 

C/e   Tel. Mòbil 

Des de l’emissió de l’avís de notificació disposa de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si, una vegada 
transcorregut aquest termini, no ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què 
accedeixi al contingut de la notificació, aquesta s’entendrà practicada. 
La direcció electrònica i el telèfon mòbil que ens indiqui, serà on rebrà els avisos de la notificació electrònica, i si 
procedeix, la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 

Signatura Data 

(*) Un cop revisada i comprovada la documentació per l’Àrea municipal d’Educació, si la sol·licitud no reunís 
els requisits exigits es requerirà la persona interessada per que esmeni la deficiència o aporti els documents 
preceptius en el termini de deu dies, amb l’advertiment que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la 
bonificació demanada, prèvia la resolució que s’escaigui. 
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Poden sol·licitar la bonificació el pare, la mare o els tutors legals de l’infant. 
 
Les famílies que tinguin deutes amb l’Ajuntament de Castelldefels no podran obtenir reducció. 
 
REQUISITS PER A SOL·LICITAR REDUCCIÓ A LES QUOTES  
 

1. Presentar la sol·licitud i la documentació en el període establert 
2. Tenir plaça a l’escola bressol o als serveis educatius 

 
DOCUMENTACIÓ (de tota la documentació cal presentar original i fotocopia) 
El sol·licitant, sempre, haurà de presentar la Declaració de l'IRPF o Certificat d'imputacions de l'IRPF de la 
unitat familiar  (la que integren els progenitors no separats legalment, els fills menors de 18 anys que no 
tinguin ingressos i els fills majors d'edat incapacitats) de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici del 
curs  
 
En el supòsit, de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud de reducció, siguin inferiors als de 
la declaració presentada, s'haurà de justificar documentalment. 
 
En aquest cas el procediment per al càlcul de la renda familiar es farà comptant els ingressos bruts de la 
unitat familiar, dels 6 mesos anteriors a la matriculació fent un càlcul en funció de dotze mensualitats. 
 
Documentació complementaria: S'haurà de presentar original i fotocopia de la documentació 
 

• Treballadors en actiu: fulls de salari o certificat equivalent del darreres 6 mesos. 

• En cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria. 

• Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social. 

• En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de prestacions 
i/o subsidis per atur i la quantia corresponent. 

• Certificat expedit per l'INSS o ICASS en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viudetat, 
pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques. 

• Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció. 
 
En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent. 
 
En cas de separació o divorci : 

• Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat judicial 
que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.  
Si la guarda i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat 
familiar. Si la guarda i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable 
aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió 
d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència. 

• Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per 
impagament de pensió d'aliments. 

 
 
Les dades seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Castelldefels, 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 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. 
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