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MATRÍCULA LLAR INFANTS ALTA CURS 2021-2022 

 

DADES DE L’ALUMNE 

Nom*:   

Cognoms*:      

NIF*:   

Data naixement*: 

Lloc naixement: 

Núm. targeta sanitària: 

 

DADES PARE/ TUTOR 

Nom i cognoms*:   

NIF*: 

Domicili:   

CP:   Població: 

Telèfon fix:   Mòbil: 

Correu electrònic: 

 

DADES MARE/ TUTORA 

Nom i cognoms*:   

NIF*: 

Domicili:   

CP:   Població: 

Telèfon fix:   Mòbil: 

Correu electrònic: 

 

*Informació necessària per la tramesa del Model 233 a l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària. 

 

LLAR D’INFANTS ADMESA (marqueu amb una X la llar d’infants on feu la matrícula) 

 Francesc Blanch  Hort de Pau 

 

Realitzaré el pagament de la tarifa bàsica de la llar d’infants mitjançant el sistema de pagament de 

“tiquet guarderia”. 

     Si           No 

 

Declaro ser coneixedor/a del que dictamina l’Ordenança 25 reguladora de la Llar d’Infants i està 

d’acord amb el que en ella es determina. 

     Si           No 

 

Es realitzaran les domiciliacions de forma mensual entre els dies 1-15 de cada mes.  

 

Per sol·licitar la baixa del servei caldrà presentar una instància a l’Ajuntament d’Altafulla abans del 

dia 25 del mes anterior al que es vol donar de baixa. 

 

Per a les domiciliacions s’haurà de dirigir la comunicació a l’Ajuntament almenys dos mesos abans 

del començament del període recaptatori. En cas contrari, sortiran efecte a partir del període 

següent, segons disposa l’art. 25.2, 2n paràgraf del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
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COM PRESENTAR L’IMPRÉS DE MATRICULA 
 

Recordeu que la preinscripció i documentació a efectes de barem s’ha d’enviar: 

 
1.- Per registre digital 

● Instància electrònica ajuntament:  https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-

transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica 

● Per a fer-ho és necessari estar donat d’alta a idCAT:  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-

mobil/#bloc2 

 

2.- Presencialment a l’Ajuntament (cal demanar cita prèvia) 

 

● A través de l’aplicatiu: https://citaprevia.altafulla.cat/citaprevia/ 

● Telefònicament al 977650008 

 

 

 

 

 

(Data i signatura) 
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