
Ajuntament	de	Corçà															
 

SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS PÚBLICA “LA BÒBILA” 
SOL·LICITUD DE MATRÍCULACIÓ 

CURS       -        

IL·LM. SR. 

Nom            Cognoms        

Data de naixement (dd/mm/aaaa)            Gènere   

Adreça             

Població            Codi Postal        

NIF/NIE            Pàtria potestat       Custòdia    

Cognoms i Nom             

Telèfons            

Correu Electrònic       

NIF/NIE            Pàtria potestat       Custòdia    

Cognoms i Nom             

Telèfons            

Correu Electrònic       

NIF/NIE            Pàtria potestat       Custòdia    

Cognoms i Nom             

Telèfons            

Correu Electrònic       

Adreça             

Població            Codi Postal        

Correu Electrònic        

DADES DE L’ALUMNE/A

DADES DE TOTS ELS TITULARS DE LA PÀTRIA POTESTAT I CUSTÒDIA DE L’ALUMNE/A

DOMICILI ÚNIC DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS A LA FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A
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Al·lèrgies         

Intoleràncies alimentàries        

Malalties cròniques        

Tractaments mèdics en curs        

Tractaments psicològics en curs        

Dificultats motrius        

Dificultats cognitives        

Dificultats sensorials        

Observacions        

Observacions        

NIF/NIE           Cognoms i Nom        

NIF/NIE           Cognoms i Nom        

NIF/NIE           Cognoms i Nom        

NIF/NIE           Cognoms i Nom        

NIF/NIE           Cognoms i Nom        

  Els sotasignants autoritzem l’Ajuntament de Corçà perquè la imatge de l’alumne/a pugui 
aparèixer en els mitjans municipals de comunicació per a la difusió del servei. 

  Els sotasignants autoritzem l’Ajuntament de Corçà perquè la imatge de l’alumne/a pugui 
aparèixer en el recull de fotografies i vídeos de final de curs. 

Els sotasignants sol·licitem que tots els preus públics del servei es carreguin en el compte 
següent: 

Codi IBAN  ES  -    -    -    -    -     

Cognoms i nom dels titulars del compte: 

      

DECLARACIÓ DE SALUT DE L’ALUMNE/A

PERSONES AUTORITZADES PER RECOLLIR L’ALUMNE/A EN QUALSEVOL MOMENT

AUTORITZACIONS 

DADES BANCÀRIES
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  DNI o Targeta d’Identitat d’Estranger de tots els titulars de la custòdia de l’alumne/a. 

  Llibre de Família (pàgina on consta l’alumne/a). 

  Carnet de Salut de l’alumne/a (totes les pàgines escrites). 

  Resolució judicial que atribueix la custòdia o la pàtria potestat de l’alumne/a, si s’escau. 
  
  Targeta sanitària de l’alumne/a del Servei Català de la Salut. 

  Targeta d’assegurança mèdica de l’alumne/a amb      . 

  Targeta d’assegurança mèdica de l’alumne/a amb      . 

Regulació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Corçà. Plaça de la Vila, 1. 17121 - Corçà. Telèfon 
972.63.00.51. Fax 972.63.04.28. Correu electrònic ajuntament@corca.cat. Seu electrònica https://
corca.eadministracio.cat  
Delegat de Protecció de Dades: Ajuntament de Corçà. Plaça de la Vila, 1. 17121 - Corçà. Telèfon 
972.63.00.51. Fax 972.63.04.28. Correu electrònic ajuntament@corca.cat. Seu electrònica https://
corca.eadministracio.cat. 
Finalitat del tractament: Les dades són necessàries per tramitar i resoldre aquesta sol·licitud.  
Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per 
complir amb la finalitat del tractament i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin 
derivar del seu tractament. Subsidiàriament s’aplicaran els períodes de conservació i eliminació de 
les dades fixats per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els supòsits d’obligació legal, ni 
es transferiran fora de la Unió Europea.  
Drets dels sol·licitants: Podeu desistir del vostre consentiment, accedir a les vostres dades, 
sol·licitar la rectificació o supressió, manifestar la vostra oposició al seu tractament, sol·licitar la 
seva limitació o formular una reclamació mitjançant correu electrònic, formulari electrònic o escrit 
convencional dirigit al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Corçà. 
   

Data (dd/mm/aaaa)        

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA (si no ha estat acompanyada en la preinscripció)

INFORMACIÓ ALS SOL·LICITANTS SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES 
PERSONALS

DATA I SIGNATURA DE TOTS ELS TITULARS DE LA PÀTRIA POTESTAT I CUSTÒDIA DE 
L’ALUMNE/A (si la signatura és electrònica no cal cap indicació addicional però si la signatura 
és manual cal indicar la data, nom i cognoms i NIF o NIE)
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IL·LM. SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CORÇÀ
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