
Nom i cognoms 
Nombre y apellidos  

DNI

Edat / Edad     Professió / Profesión                                                                                                                                               Estudis / Estudios                

Actiu / Activo Aturat / Parado

Situació laboral / Situación laboral

Fixe / Fijo Eventual 

Inscrit a l'oficina del atur / Inscrito en la oficina de 
paro

SI NO

Telèfon del pare/Teléfono del padre

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

Dades del pare / Datos del padre

Dades del la mare / Datos del la madre

SOL·LICITUD RENOVACIÓ MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURS 2017-2018 
SOLICITUD RENOVACIÓ MATRÍCULA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2017-2018

Mitjà / Medio Elemental   Superior

Mitjà / Medio Elemental   Superior

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos  

DNI

Edat / Edad     Professió / Profesión                                                                                                                                               Estudis / Estudios                

Situació laboral / Situación laboral Inscrit a l'oficina del atur / Inscrito en la oficina de 
paro

Telèfon de la mare/Teléfono de la madre

Fixe / Fijo  Eventual Actiu / Activo  Aturat / Parado SI NO

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos  

Te intenció de portar-lo per la 
vesprada /  Tiene intención de 
llevarlo por la tarde 

Data i lloc de naixement  
Fecha y lugar de nacimiento

Nº de fills  
Nº de hijos

Telefon d'urgencia  
Telefono de urgencia

Desitja utilitzar el servei de menjador  
Desea utilizar el servicio de comedor

Domicili 
Domicilio 

Vacunacions  
Vacunaciones

 SI  NO SI NO

Dies comedor / Dias comedor

Dilluns / Lunes

Dimarts / Martes

Dimecres / Miercoles

Dijous / Jueves

Divendres / Viernes

Te intenció de porta-lo 
abans de les  8:00 / Tiene 
intencion de llevarlo antes de 
las 8:00

Dades del xiquet / Datos del niño

Solicito que sea admitida la solicitud por mí presentada en esta Escuela Infantil. Me comprometo a abonar las tasas de matrícula anual, asistencia 
mensual y comedor (si así lo solicito) comprendidas de septiembre a julio inclusive. 
Sol·licite que siga admesa la sol·licitud per mí presentada en esta Escola Infantil. Em compromet a abonar les taxes de matrícula anual, 
assistència mensual i menjador (si així ho sol·licite) compreses de setembre a juliol, ambdós inclosos.
Dades bancàries / Datos bancarios

Titular del compte 
Titular de la cuenta

Municipi   
Municipio

DNI

IBAN:

Signatura de la mare / Firma de la madre:Cocentaina,             d                                 20

FULLA 1/HOJA 1

SI NO

Signatura del pare / Firma del padre:

SI NO

De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les 
dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i 
tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de 
l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres 
departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos 
contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de 
l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la 
seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a 
l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.

Plaça la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL: 96 559 00 51   
www.cocentaina.es



DOCUMENTACIÓ  QUE S'ADJUNTA PER A LA RENOVACIÓ: 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA LA RENOVACIÓN:

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

 Llibre de família (fulla del matrimoni i la de tots els fills) 
 Libro de família (hoja del matrimonio y la de todos los hijos)

 Carnet de família nombrosa, si és el cas 
 Carnet de família numerosa, si es el caso

 Cartilla del SIP del xiquet/-ta 
 Cartilla del SIP del niño/-ña

 Cartilla de vacunacions  
 Cartilla de vacunaciones

FULLA 2/HOJA 2

 Informe de salut (si escau) 
 Informe de salud (si procede)

SUGGERÈNCIES 
SUGERENCIAS

 Fotocòpia DNI de la mare i del pare  
 Fotocopia DNI de la madre y del padre

De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que 
les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la 
gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per 
part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o 
comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, 
així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al 
Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En 
aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del 
NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.

Plaça la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL: 96 559 00 51   
www.cocentaina.es

Autorització de l'Ajuntament per a que puga accedir a les seues dades a través de l'AEAT. 
Autorización del Ayuntamiento para que pueda acceder a sus datos a través de la AEAT.


Nom i cognoms
Nombre y apellidos  
DNI
Edat / Edad     Professió / Profesión                                                                                                                                               Estudis / Estudios                
Situació laboral / Situación laboral
Inscrit a l'oficina del atur / Inscrito en la oficina de paro
Telèfon del pare/Teléfono del padre
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Dades del pare / Datos del padre
Dades del la mare / Datos del la madre
SOL·LICITUD RENOVACIÓ MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURS 2017-2018
SOLICITUD RENOVACIÓ MATRÍCULA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2017-2018
Nom i cognoms
Nombre y apellidos  
DNI
Edat / Edad     Professió / Profesión                                                                                                                                               Estudis / Estudios                
Situació laboral / Situación laboral
Inscrit a l'oficina del atur / Inscrito en la oficina de paro
Telèfon de la mare/Teléfono de la madre
Nom i cognoms
Nombre y apellidos  
Te intenció de portar-lo per la vesprada /  Tiene intención de llevarlo por la tarde 
Data i lloc de naixement 
Fecha y lugar de nacimiento
Nº de fills 
Nº de hijos
Telefon d'urgencia  Telefono de urgencia
Desitja utilitzar el servei de menjador  Desea utilizar el servicio de comedor
Domicili
Domicilio 
Vacunacions 
Vacunaciones
Dies comedor / Dias comedor
Te intenció de porta-lo abans de les  8:00 / Tiene intencion de llevarlo antes de las 8:00
Dades del xiquet / Datos del niño
Solicito que sea admitida la solicitud por mí presentada en esta Escuela Infantil. Me comprometo a abonar las tasas de matrícula anual, asistencia mensual y comedor (si así lo solicito) comprendidas de septiembre a julio inclusive.
Sol·licite que siga admesa la sol·licitud per mí presentada en esta Escola Infantil. Em compromet a abonar les taxes de matrícula anual, assistència mensual i menjador (si així ho sol·licite) compreses de setembre a juliol, ambdós inclosos.
Dades bancàries / Datos bancarios
Titular del compte
Titular de la cuenta
Municipi  
Municipio
DNI
IBAN:
Signatura de la mare / Firma de la madre:
Cocentaina,             d                                 20
FULLA 1/HOJA 1
Signatura del pare / Firma del padre:
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.
Plaça la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL: 96 559 00 51  
www.cocentaina.es
DOCUMENTACIÓ  QUE S'ADJUNTA PER A LA RENOVACIÓ:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA LA RENOVACIÓN:
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
FULLA 2/HOJA 2
SUGGERÈNCIES
SUGERENCIAS
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.
Plaça la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL: 96 559 00 51  
www.cocentaina.es
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