
Ajuntament de Llívia 

 

 

 

INSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS “ELS ESQUIROLETS” DE LLÍVIA 
CURS ESCOLAR 2020 - 2021 

DADES PERSONALS ALUMNE/A: 
Nom: Cognoms: 

NIF/NIE: Data de naixement:                /                 / 

Número de Seguretat Social: Número de targeta sanitària: 

Altres Assegurances (Adjuntar còpia): 

Té al·lèrgies?      SÍ            NO Indicar: 

Alguna malaltia o altres aspectes que siguin del nostre 
interès:     SÍ            NO 

Indicar: 

Observacions:  

 

DADES PARE:  
Nom: Cognoms: 

NIF/NIE: Data de naixement:                /                 / 

Adreça: Població: 

C.P:  

Telèfon:                                                 Mòbil:                                     Correu electrònic: 

 

DADES MARE: 
Nom: Cognoms: 

NIF/NIE: Data de naixement:                /                 / 

Adreça: Població: 

C.P:  

Telèfon:                                                 Mòbil:                                     Correu electrònic: 

 

ALTRES PERSONES DE CONTACTE AUTORITZADES PELS TUTORS: 
Nom: Cognoms: 

NIF/NIE: Data de naixement:                /                 / 

Adreça: Població: 

C.P:  

Telèfon:                                                 Mòbil:                                  Correu electrònic: 

 

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ: 

 
1) En cas d’accident, i si no es localitzés a ningú en els telèfons de contacte, autoritzo al responsable a dur el 

meu fill/a a un centre mèdic.   
2) Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i en publicacions editades per 

l’ajuntament i la Llar d’infants de Llívia.   
3) Autoritzo la domiciliació bancària de les quotes periòdiques mensuals al següent número de compte:  

 

                            

 
(Nom i Cognoms) ………………………………………………………….…………………… amb (NIF) ……………………………………… 
Declaro que són certes dels dades que faig constar I s’annexen a la inscripció. 
A Llívia, a ………………. de ………………… 2020 
Signatura: 
 
 



Ajuntament de Llívia 

 
 

Documents que cal aportar per tal de formalitzar la sol·licitud (en cas que no s’hagin presentat en el moment de dur a 
terme la preinscripció): 

1. DNI del / de la sol·licitant o targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 
2. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
3. Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne. 
4. Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial. 

5. Per la formalització de la inscripció és imprescindible el següent: 

MATRÍCULA EN UN ÚNIC PAGAMENT I MATERIAL ESCOLAR 

- Justificant de pagament de la matrícula (120,00 €)  i del material escolar (30,00 €)  
(Cal annexar el justificant de pagament al full d’inscripció). 

 MATRÍCULA FRACCIONADA EN 3 PAGAMENTS I ÚNIC PAGAMENT DE MATERIAL ESCOLAR    

- Justificant del primer pagament de la matrícula (40,00 €)  i del material escolar (30,00 €)   
(Cal annexar el justificant de pagament al full d’inscripció). 

Al número de compte  ES15-0182-6035-42-0208002053 , d’acord amb l’article 6 de l’ordenança        fiscal 
núm. 7. 

* NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ SENSE HAVER FET ELS PAGAMENTS CORRESPONENTS. 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents d’aplicació: 

EPÍGRAF 1 – SERVEIS EN RÈGIM ORDINARI (marcar amb una X) 

MATRÍCULA (Únicament en la primera vegada que es faci la inscripció) 120,00 € 

 

 MATRÍCULA EN UN ÚNIC PAGAMENT (120,00€)    
 

 MATRÍCULA FRACCIONADA EN 3 PAGAMENTS (1r 40,00€ en el moment de confirmar la inscripció, 2n 40,00€, 3r 40,00€  
domiciliats juntament amb les quotes els següents 2 mesos posteriors a la inscripció (octubre i novembre.) 

MATERIAL ESCOLAR (Anual) 30,00 €  

QUOTA MENSUAL P-0 130,00 €  

QUOTA MENSUAL P-1 i P-2 105,00 €  

 

EPÍGRAF 2 – SERVEIS EXTRAORDINARIS (marcar amb una X) 

MENJADOR (Portat de casa) FIXE 50,00 €  

MENJADOR (Portat de casa) ESPORÀDIC 3,00 €  

PERMANÈNCIA MATÍ (8h – 9h) FIXE 15,00 €  

PERMANÈNCIA MIGDIA (12h – 13h) FIXE 15,00 €  

PERMANÈNCIA MATÍ (8h – 9h) ESPORÀDIC 3,00 €  

PERMANÈNCIA MIGDIA (12h – 13h) ESPORÀDIC 3,00 €  

 

2. Sense perjudici del que s’estableix a l’article 5, les quotes anteriors es faran efectives sense cap altra deducció, fraccionament, ni prorrata, 
mitjançant cobrament bancari, dins dels cinc primers dies de cada mes. 

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i 
la normativa estatal sobre aquesta matèria l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de Llívia amb la finalitat 
de gestionar i informar de futures activitats. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 


