
En/Na ____________________________________________________________________________________________________   

Data de naixement _____________________________   Targeta sanitària núm _____________________________________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

Lloc de naixement ______________________________________   Llengues que entèn           Català           Castellà           Cap de les dues

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Dades de l’alumne

Dades del pare, mare, tutor/a

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Dades escolars

Sol·licitud de

Preinscripció 2019-2020
Llar Infants municipal

Escola bressol jornada complerta Escola bressol ½ jornada Núm de sol·licitud ___________________

Curs 0-1

Necessitats educatives específiques     

Codi centre anterior

Curs 1-2

Sí

Llar d’infants  Municipal EL GUINYOL

No

Curs 2-3

0 8 0 5 4 1 3 7

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

*La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,



Sol·licitud de

Preinscripció 2019-2020
Llar Infants municipal 

Autoritzo a la llar d’infants a fer les consultes pertinents al padró municipal d’habitants

Dades a efectes de barem

Documents que cal presentar

Criteris prioritaris

Domicili  al·legat  a efectes de proximitat; Familiar (______)   Lloc de treball  (______)

Familiars al centre; Germans(______) Pare o mare (______)  

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare o germans (______)

Renda familiar; Inferior a 30mil (______) Entre 30 i 50mil (______) Superior a 50mil (______)

Criteris complementaris

Treballen el dos progenitors (______)    Família monoparental (______)

Família nombrosa (______)  Germans bessons que no formen part de família nombrosa (______)

Germans matriculats en el municipi(______)

TOTAL

Punts

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

*La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

1) Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos

• Original i  fotocòpia del llibre de família o altres documents 
relatius a la filiació. 

• Original i  fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, 
mare o tutor legal) o de la targeta de   residència on consta 
el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

•  Original i  fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació 
sanitària) de l’alumne o alumna

• Original i fotocòpia carnet de vacunacions o certificat mèdic 
oficial.

•4 fotografies mida DNI de l’alumne.

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris  de baremació que 
només s’ha de presentar si s’al·leguen 

CRITERIS DE PRIORITAT
a) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna (30 punts) ,o  si 
s’escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a  (20 punts)

- Original i fotocòpia de la darrera nòmina o el certificat emès 
a tal efecte per l’empresa.

- Si és Autònom, el certificat d’estar al corrent de pagament de 
la quota del règim d’autònoms amb la seu social domiciliada 
a Begues.

b) Existència de familiars al centre educatiu; Germans pare mare o 
tutor (40 punt) 
c)Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne el pare o la mare o 
germà o germana (10 punts), 

- Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania de la persona que al·legui 
aquesta condició o certificats emesos per l’ICAM (Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques)

d) Renda anual de la unitat familiar; Inferior a 30mil (30 punts) entre  
30 i 50mil (20 punts) superior a 50mil (10 punts)

- Última/es Declaracions de la Renda Familiar efectuades o un 
certificat d’Hisenda conforme s’està exempt de fer-la.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
a) Situació familiar; Família monoparental (15 punts) Família nombrosa 
(15 punts), Treballen els dos progenitors (10 punts); Bessons que no 
formen part de família nombrosa (5 punts)

- Original i fotocòpia de la darrera nòmina o el certificat emès 
a tal efecte per l’empresa o documentació acreditativa de la 
condició laboral activa dels pares o tutors.

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 
monoparental vigent. 

b)Germans matriculats en un centre d’ E. I. del Municipi ( 10 punts)

- Certificat del centre educatiu de Begues indicant la 
matriculació de l’alumne. 

Us recordem que el termini de presentació finalitza  el proper 24  de maig.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord  amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2019-2020, la invalidació 
dels drets de prioritat que puguin correspondre.



Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Ordre de domiciliació directa - SEPA

Dades del deutor/s

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’OMPLIR OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S’HA D’ENVIAR AL CREDITOR PER A LA SEVA 
CUSTODIA.

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

Nom dels deutor/s (titular/s del compte de càrrec) ____________________________________________________________________ 

NIF _____________________   Adreça __________________________________________________________________________   

Població ____________________________   Provincia _______________________   Codi Postal __________   País _______________

Nom de l’alumne ____________________________________________________________________________________________

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entitat del deutor pera carregar 
en el seu compte, i (B) a la entitat pera efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor 
esta legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament 
s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets 
en la seva entitat financera. 

Nom del creditor AJUNTAMENT DE BEGUES   NIF P0802000J

Adreça del creditor AV. TORRES VILARÓ, 4     Població BEGUES     Provincia BARCELONA     Codi Postal 08859    País ESPANYA

Referencia de l'ordre de domiciliació ______________________________________

Identificador del creditor

Llar d’infants  Municipal EL GUINYOL0 8 0 5 4 1 3 7

E S 6 0 0 0 P 0 0 2 0 0 J0 8 0

SWIFT BIC

Número de compte - IBAN (24 dígits)

Tipus de pagament

E S - - -- -

Pagament recurrent Pagament únic



Ordre de domiciliació
directa - SEPA

Declaració del pare, mare, tutor o tutora

En/ Na________________________________________com a _______________ Declaro que són certes les dades que faig constar. 

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

Sol·licito el servei de: 

Servei d’Escola Bressol (9 a 16h). Per a infants de 4 mesos a 3 anys.         

Servei d’Escola Bressol (9 a 12h). Per a infants de 4 mesos a 3 anys.                                                    

Servei d’Espai Nadó (dilluns 15 a 17h). Per a Famílies amb nadons de 0 a 1any.                                                                           

Servei d’Espai de joc (dimarts i/o dijous 15 a 17h). Famílies amb infants de 1 a 3 anys.                

Servei d’Espai Familiar (dimecres 17 a 19h). Famílies amb infants de 2 e 6 anys.           

Serveis complementaris:

Utilitzarà el servei d’acollida  (fix mensual) Sí No      

Utilitzarà  eventualment el servei d’acollida Sí No 

Horari d’utilització del  servei d’acollida MATÍ (8 a 9h)        TARDA (16 a 17h)     

 1/2HORA (només matí) 1 HORA 2 HORES          

Utilitzarà el servei de menjador (fix mensual) Sí No    

Utilitzarà eventualment el servei de  Menjador Sí No



Preinscrispció i matriculació

Llar Infants municipal

Calendari preinscripció Curs 2019-2020

Presentació sol·licituds: 14 al 24 de maig
Llistes amb el barem provisional: 4 de juny
Reclamacions del barem: 5 al 11 de juny
Sorteig en cas d’empat: Entre el 12 i el 14 de juny
Llistes admesos: 18 de juny
matriculacions: 19 al 26 de juny

Places vacants curs 2019 -2020

2 aules- nascuts al 2019 - 16 places  
3 aules- nascuts al 2018 - 22 places
3 aules- nascuts al 2017 - 19 places

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

*La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
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