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INSTÀNCIA SOL·LICITUD “PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS DE 
FONTETA PEL CURS 2022-2023” 
 
Dades del Sol·licitant 
Nom i Cognoms 
 

DNI/NIE 

Domicili Població 
 

Adreça electrònica Telèfon Mòbil 
 

 
Actua com a representant        No   Sí 
 

Dades de la persona representada: 
Nom i Cognoms 
 

DNI/NIE 

Domicili Població 
 

Adreça electrònica Telèfon Mòbil 
 

 
Dades per la notificació electrònica 
Autoritzo rebre electrònicament les notificacions d’aquest 
procediment. L’avís de posada a disposició de la 
notificació electrònica s’enviarà a l’adreça de correu 
electrònica indica. 
 

No   Sí 

Autoritzo rebre les notificacions en format paper a 
l’adreça postal indicada. 

No   Sí  

 
EXPOSA: Que com a pare/mare/tutor/a legal de 
__________________________ estic interessat/da en realitzar la 
preinscripció a la Llar d’infants de Fonteta pel curs 2022-2023 
  

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: (marcar amb una creu a la casella la 

documentació presentada) 

 
  Còpia del Llibre de família, certificat de naixement o altres documents 
relatius a la filiació 
 Còpia del DNI/passaport/NIE dels progenitors/es, tutors/es legals 
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 Còpia de la Targeta d'Identificació Sanitària (TSI) de l'alumne 
(CATSALUT o cobertura sanitària) 
 Còpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial on figurin les dosis 
de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no està vacunat, 
presentar certificat mèdic oficial justificatiu 
 
 
SOL·LICITO: Que es tramiti la PREINSCRIPCIÓ per a (nom i cognoms de 
l’infant) _____________________________ amb data de naixement 
__________ a la Llar d’infants de Fonteta pel curs 2022 – 2023,  
 
Pel curs de cicle infantil: 

P0            P1          P2 
 

Per a la franja horària i serveis següents: 
 8,30h a 9h servei de bon dia  
 9h a 13h sense dinar 
 9h a 13h amb dinar 
 9h a 13h amb dinar esporàdic 
 9h a 15h amb dinar i migdiada 

 
 
SIGNATURA DATA 
 
 
 

 

 
Declaració veracitat de la documentació aportada  
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents 
portats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  
 
Dades interoperables  
D'acord amb l'establert a l'art. 28 de la Llei 39/2015 es presumeix que, si no s'oposa 
expressament o la llei aplicable requereix consentiment exprés, vostè autoritza la consulta i 
obtenció de documents per aquest procediment.  
 
Protecció de dades personals  
Segons el que dicta la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, l’informem que les dades facilitades seran tractades per tal de donar servei i resposta a 
la sol·licitud que ha demanat. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Forallac.  
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre 
consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació 
de les dades estan sotmesos a la regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació 
i Tria Documental de Catalunya.  
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Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació 
de les dades mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a 
l’Ajuntament de Forallac, Parc u d’octubre de 2017, Vulpellac- 17111 o a través de la Seu 
Electrònica. 
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