
INSCRIPCIÓ CENTRE INFANTIL LA PEIXERA CURS 2022-2023

AUTORITZACIÓ

 , amb DNI  , declaro 

 

ostento  la  guarda  i  custòdia  i  disposo de  la  capacitat  legal  suficient  per  dur  a  terme aquesta  inscripció,  i  autoritzo  la
participació del/de la meu/va fill/a, tutelat/da en totes les activitats i  sortides del  Centre Infantil  La Peixera i  accepto les
condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en
cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

En cas que no autoritzeu que l’infant marxi sol de La Peixera especifiqueu les persones autoritzades a recollir-lo:

Centre Infantil La Peixera · Carrer del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 65 36
www.montornes.cat · lapeixera@montornes.cat

Foto

Nom i Cognoms Data de naixement

Domicili

Localitat CP

Edat Escola Curs

Telèfon

Telèfon

Sí No Total germans inscrits: 2 3 4

Pare Mare Tutor/aque, com a de ,

Autoritzo que el/la meu/va fill/a, tutelat/ada marxi sol/a de La Peixera a l’hora de l’acabamentde l'activitat.

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

A captar, reproduir i difondre la imatge del/la meu/va fill/a per qualsevol tipus de suport o canal de comunicació municipal (pàgina web,
blogs, xarxes socials de l'Ajuntament, així com a les publicacions editades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès). Aquestes
fotografies es destinaran a difusió pública no comercial. En qualsevol moment podeu revocar aquest consentiment mitjançant un escrit
dirigit al Centre Infantil La Peixera, Carrer del Vallès, 4 – 08170 Montornès del Vallès.

Nom del tutor/a 1

Nom del tutor/a 2

Correu electrònic:

Família nombrosa o monoparental: 

Beneficiari de beca: Sí No Disponibilitat:

Número 
d'inscripció

Dj.Dc.Dt.Dl.

INSCRIPCIÓ CENTRE INFANTIL LA PEIXERA CURS 2022-2023

AUTORITZACIÓ

, amb DNI , declaro 

ostento la guarda i custòdia i disposo de la capacitat legal suficient per dur a terme aquesta inscripció, i autoritzo la
participació del/de la meu/va fill/a, tutelat/da en totes les activitats i sortides del Centre Infantil La Peixera i accepto les
condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en
cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

En cas que no autoritzeu que l’infant marxi sol de La Peixera especifiqueu les persones autoritzades a recollir-lo:

Centre Infantil La Peixera · Carrer del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 65 36
www.montornes.cat · lapeixera  @montornes.cat  

Foto

Nom i Cognoms Data de naixement

Domicili

Localitat CP

Edat Escola Curs

Telèfon

Telèfon

Sí No Total germans inscrits: 2 3 4

Pare Mare Tutor/aque, com a de ,

Autoritzo que el/la meu/va fill/a, tutelat/ada marxi sol/a de La Peixera a l’hora de l’acabamentde l'activitat.

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

A captar, reproduir i difondre la imatge del/la meu/va fill/a per qualsevol tipus de suport o canal de comunicació municipal (pàgina web,
blogs, xarxes socials de l'Ajuntament, així com a les publicacions editades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès). Aquestes
fotografies es destinaran a difusió pública no comercial. En qualsevol moment podeu revocar aquest consentiment mitjançant un escrit
dirigit al Centre Infantil La Peixera, Carrer del Vallès, 4 – 08170 Montornès del Vallès.

Nom del tutor/a 1

Nom del tutor/a 2

Correu electrònic:

Família nombrosa o monoparental:

Beneficiari de beca: Sí No Disponibilitat:

Número 
d'inscripció

Dj.Dc.Dt.Dl.

INSCRIPCIÓ CENTRE INFANTIL LA PEIXERA CURS 2022-2023

AUTORITZACIÓ

, amb DNI , declaro 

ostento  la  guarda  i  custòdia  i  disposo de  la  capacitat  legal  suficient  per  dur  a  terme aquesta  inscripció,  i  autoritzo  la
participació del/de la meu/va fill/a, tutelat/da en totes les activitats i  sortides del  Centre Infantil  La Peixera i  accepto les
condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en
cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

En cas que no autoritzeu que l’infant marxi sol de La Peixera especifiqueu les persones autoritzades a recollir-lo:

   

Centre Infantil La Peixera · Carrer del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 65 36
www.montornes.cat · lapeixera@montornes.cat

Foto

Nom i Cognoms Data de naixement

Domicili

Localitat CP

Edat Escola Curs

Telèfon

Telèfon

Sí No Total germans inscrits: 2 3 4

Pare Mare Tutor/aque, com a de ,

Autoritzo que el/la meu/va fill/a, tutelat/ada marxi sol/a de La Peixera a l’hora de l’acabamentde l'activitat.

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

Nom i Cognoms Parentiu

A captar, reproduir i difondre la imatge del/la meu/va fill/a per qualsevol tipus de suport o canal de comunicació municipal (pàgina web, 
blogs, xarxes socials de l'Ajuntament, així com a les  publicacions editades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès). Aquestes 
fotografies es destinaran a difusió pública no comercial. En qualsevol moment podeu revocar aquest consentiment mitjançant un escrit 
dirigit al Centre Infantil La Peixera, Carrer del Vallès, 4 – 08170 Montornès del Vallès.

Nom del tutor/a 1

Nom del tutor/a 2

Correu electrònic:

Família nombrosa o monoparental:

Beneficiari de beca: Sí No Disponibilitat:

Número 
d'inscripció

Dj.Dc.Dt.Dl.

Adjunto a aquesta inscripció els historials clínics o diagnòstics de l'infant que puguin ser d'utilitat per a l'equip educatiu.

Adjunto, si s'escau, la documentació legal referent al menor (custòdia, representació legal...).



Fitxa mèdica(1)

 

Altres observacions a tenir en compte per l'equip de monitors/res: 

Dades bancàries(2)

(1) Cal annexar fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant.
(2) Cal annexar fotocòpia del compte corrent on carregar el rebut.

Autorització per a consultar dades a altres administracions

Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar en altres administracions les dades següents:

• Títol de família nombrosa
• Títol de família monoparental

• Declaració de la Renda

No autoritzo a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original dels documents relacionats a

l'apartat anterior

Informació de la sol·licitud

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació.  El  correu  d'avís  només  tindrà  efectes  informatius  i  que  si  no  el  rebeu,  no  impedirà  que  es  consideri  feta  la  notificació.
Transcorreguts  10  dies  naturals  l'acte  es  donarà  per  notificat.  Per  a  més  informació  accediu  a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número 

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

(Signatura de la persona sol·licitant o representant)

Centre Infantil La Peixera · Carrer del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 65 36
www.montornes.cat · lapeixera  @montornes.cat   

Pateix alguna al·lèrgia? En cas afirmatiu, a què

Pren alguna medicació? En cas afirmatiu, quina

Té totes les vacunes posades? En cas negatiu, quina li manca

Pateix hemorràgies? Comentaris

Problemes d'oïda, vista, etc? En cas afirmatiu, quin

Pateix convulsions? Comentaris

Pot realitzar qualsevol activitat física amb normalitat? Sí No Comentaris

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí No

NoSí

Sí

No

Nom del/a titular

Nom de l'entitat Codi BIC

IBAN Entitat Oficina DC Núm. del compte

Autoritzo que l'import del rebut del Centre Infantil La Peixera es carregui al compte corrent indicat

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud



Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Avda. De la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic –
DPD Ens Locals. dpd.ajmontornes@diba.cat

Àmbit del tractament Usuaris de serveis municipals

Base jurídica Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD 

Finalitat del tractament Gestió i promoció d'activitats

Comunicació de les vostres dades a 
tercers

Les vostres dades es cediran a l'entitat gestora per al cobrament del servei

Transferències internacionals de les 
vostres dades

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals

Termini previst de conservació de les 
dades

Les  dades  s’eliminaran  en  els  terminis  previstos  a  les  taules  d’avaluació  documental,
aprovades per la Comissió nacional d’accés, avaluació i tria documental i segons la normativa
aplicable

Exercici de drets Podreu exercitar els drets de ser informat, d'accés, de rectificació, de supressió (dret a l'oblit) ,
d'oposició  i  a  la  limitació  del  tractament  com  s’indica  a  Política  de  Protecció  de  dades
personals de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Per exercitar els drets haureu de presentar la instància específica per cadascun dels supòsit o
be la instància genèrica, per mitjà de la  seu electrònica  o presencialment o per correu a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana i caldrà que acrediteu la vostra identitat.
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una
reclamació davant l' Autoritat catalana de protecció de dades 

Centre Infantil La Peixera · Carrer del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 65 36
www.montornes.cat · lapeixera  @montornes.cat   
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