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Núm. de sol·licitud

Sol·licitud de preinscripció a llars d'Infants de Cambrils Curs 2020-2021

Dades de l'alumne/a

DNI Nom Cognoms

Adreça Núm. Pis Telèfon

Municipi CP

Dades  efectes de barem

Criteris generals

- Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que treballin al centre

- Viure o treballar a Cambrils

- Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/na igual o superior al 33%

Criteris complementaris

- Família nombrosa / monoparental 

- Formar part d'un part múltiple (bessons,...)

- Treballin els progenitors, i en cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa en el 

moment de formalitzar la preinscripció, o situació d'excedència que finalitzi abans de l'inici del curs

- La capacitat econòmica de la unitat familiar és igual o inferior als llindars establerts

Places Sol·licitades                                                                       Pla d'estudis 

Codi del centre Nom del centre 

1  

2 

3   

4   

       L L A R

Data de naixement Curs  0-1   1-2   2-3                            Nacionalitat  Nen  Nena  
____/____/_______                                                           

Germans bessons 2

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora: 
  

NIF/NIE                          
Nom i cognoms                                         

NIF/NIE                          Nom i cognoms   

Dades escolars de l'alumne/a 

Necessitats educatives especials  Sí  No  

Sí  No  

Sí  No  

Sí  No  

- Beneficiari/ària per renda garantida de ciutadania

Sí  No  

Sí  No  

Sí  No  

Sí  No  

Sí  No  

2 En el cas que dos o més germans bessons presentin sol·licitud al mateix centre cal marcar la casella a totes les sol·licituds.

Instruccions per formalitzar la sol·licitud

Excepcionalment, aquest curs es podrà presentar la sol·licitud amb tota la documentació escanejada o fotografiada, a través d'un 

correu electrònic a la llar escollida en primera opció o a l'OME ome@cambrils.org. 

Cada sol·licitant ha de formalitzar a Cambrils una única sol·licitud en la qual es poden fer constar centres públics i centres 

concertats de Cambrils, indistintament, escrits per ordre de preferència. En cas contrari s'invaliden els drets de prioritat que puguin 

correspondre.  

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment i que estiguin vigents en el 

període de preinscripció.  

 No s'han d'emplenar els quadres ombrejats perquè són espais reservats per als centres. 

Correu electrònic
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Documentació que cal aportar: (escanejada o fotografiada, i original (si es fa presencial)

1. DNI / NIE del pare, mare, o tutor/a, o guardador/a legal i de l'alumnat que en té (obligatori pels majors de 14 anys)

2. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

3. En el cas que s'al·leguin criteris de prioritat:

Criteris generals
- Germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen: verificarà les dades el propi centre
- Viure a Cambrils: DNI o NIE amb adreça correcta. Si no és el cas, presentar un volant familiar de convivència o consultar-ho.

-

- Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, germans/es, pares o tutors: certificat de reconeixement de disca
pacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes

Criteris complementaris
- Formar part de família nombrosa o monoparental: carnet vigent

- Formar part d'un part múltiple: llibre de família

- Que treballin els progenitors: vida laboral actual o darrera nòmina. Per  acreditar situació d'excedència:

certificat d'empresa (cal acreditar que s'haurà incorporat al lloc de treball a l'inici de curs).  En el cas d'autònoms:  documen-

tació acreditativa (vida laboral actual o darrer butlletí de cotització a la Seguretat Social)

- Capacitat econòmica de la unitat familiar. El darrer exercici fiscal liquidat no pot superar els llindars màxims de renda

que s'estableixen a l'indicador corresponent a la renda de suficiència de Catalunya establerts a l'exercici 2020 (7.967,73 € 

anuals per membre de la unitat familiar)

-

Si els pares, tutors o guardadors legals són beneficiaris de prestació per renda garantida de ciutadania: resolució emesa per  

  l'òrgan tècnic de la RGC que lliura la Generalitat

Av. Horta Sta. Maria, 14

-

Declaració de l'IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l'exercici 2019 (si s'ha realitzat) o 2018

 Certificat de vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli de convivència + nòmines de gener a desembre de 2019 

En cas que no s'hagi efectuat la declaració de renda:

 En cas d'haver percebut prestacions d'atur, subsidi o renda activa d'inserció: certificat expedit per l'OTG-

 En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres
 prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: certificat expedit per INSS o ICASS

 En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el  -
pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar  
còpia de la denúncia que ho acredita

 En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals d'IRPF del 2019 o butlletí de cotització de la Seguretat Social, 

i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té
-

Treballar a Cambrils: contracte de treball o certificat emès per l'empresa-

PROTECCIÓ DE DADES: 
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals proporcionades 

són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l'AJUNTAMENT DE CAMBRILS.  
Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d'activitats de l'Ajuntament de Cambrils, està publicat al Portal de 

Transparència de la web www.cambrils.cat 

  
  
   
  
    
  
  
  

  
 

Responsable AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Finalitat Recollida de les dades per gestionar la sol·licitud de preinscripció a les llars d'infants.

Legitimació De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic, l'execució d'un 

contracte o interès legítim i del consentiment de l'interessat.

Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves competències, a altres 

organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona 

interessada. Així com a les Escoles Bressol identificades en altres opcions pel pare/mare o tutor en el moment de la 

preinscripció.

Drets Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, 

enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat a la següent adreça: plaça de l'Ajuntament, 

4 - 43850 Cambrils, o bé a través de la seu electrònica municipal https://seu.cambrils.cat/  També ho podeu enviar 

per correu electrònic a dpd@cambrils.cat

Informació 
addicional

Pot consultar informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat

Cambrils,   de/d' de  

Signatura de la persona interessada                                      

   

La persona interessada es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats així com a haver acordat prèviament, 

amb l'altre progenitor, si s'escau, la signatura d'aquest document.


