
 
 

 
Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes. Ajuntament de Lleida 

Bisbe Torres, 2  - 25002 Lleida - Telèfon 973 700618 - E-mail  educacio@paeria.cat 

 

Sol·licitud de preinscripció a les Escoles Bressol Públiques. Curs 2022/2023 
 
Escoles Bressol Públiques  
 

EBM Albarés  EBM La Mitjana  EBM Rellotge   

EBM Balàfia  EBM Llívia  EBM Ronda/La Mercè  

EBM Bordeta  EBM Magraners   EBM Secà  

EBM Cappont  EBM Parc de Gardeny  EBM Sucs  

EBM Centre Històric  EBM Pardinyes  EBP La Faldeta  

EBM Gargot  EBM Raïmat  
(Enumeri amb l’ordre de preferència les escoles que vulgui demanar, amb un màxim de 5) 
 
Dades de l’Infant  
Cognoms _____________________________________ Nom ________________________________  

Adreça _______________________________________ Núm. _______ Pis ________ CP __________  

Municipi _______________________ Telèfon fix __________________ Telèfon mòbil ______________  

Correu electrònic  ______________________________  

NEN  NENA   NO BINARI  Data naixement  ____ / ____ / _____  Nacionalitat ______________  

Necessitats educatives específiques:  SI  NO  

Dades del / de la sol·licitant (pare, mare o persona que sustenta la tutoria legal) 

DNI/NIE/Passaport _______________ Nom i cognoms ______________________________________  
 
Dades a efectes de barem 
Criteris generals:  

- Existència de germans escolaritzats al centre sol·licitat  en primer lloc: SI     NO  
- El domicili al·legat a efectes de proximitat és:  

 L’habitual de l’alumne/a dins la zona educativa del centre. 

 L’habitual de l’alumne/a dins el municipi, però fora de la seva zona educativa. 

 El lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a. 

- Beneficiari/ària de renda garantida de ciutadania:  SI   NO  
 
 Criteris complementaris:  
- Discapacitat: igual o superior al 33%:  

 Infant  Pare/mare o persona que sustenta la tutoria legal   Germans  

- El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu: SI   NO   

- Família nombrosa: SI   NO  

- Família monoparental: SI   NO  

- Família d’acollida: SI   NO  

- Ser bessó o trigemin:  SI    NO  

- Víctima de violència de gènere o terrorisme: SI    NO  

- Horari lectiu complet:  SI   NO  
 

Declaració del pare, la mare o persona que sustenta la tutoria legal  
 
 __________________________________________________ , com a  ______________________  
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document,  que no he presentat cap sol·licitud 

en cap altre centre públic de Lleida per als mateixos ensenyaments i que he llegit la informació sobre protecció 

de dades que es presenta al revers d’aquest formulari o a www.paeria.cat/protecciodades/escolesbressol-

inscripcio/ca. 

________________,  __ de ____________ 2022 
 Signatura 

http://www.paeria.cat/protecciodades/escolesbressol-inscripcio/ca
http://www.paeria.cat/protecciodades/escolesbressol-inscripcio/ca


 

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

TRACTAMENT Alumnes de les Escoles Bressol Municipals 

Responsable Ajuntament de Lleida 

Pl. Paeria, núm. 1, 25007 – Lleida 

Delegat de 

Protecció de 

Dades 

Correu electrònic: dpd@paeria.cat 

Finalitat del 

tractament 

Gestionar el procés d’inscripció a les Escoles Bressol Municipals, l’exercici de la funció educativa 

en general, així com les activitats que se’n derivin. 

 

 

Destinataris 

La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només es podran  comunicar quan així 
ho estableixi l’ordenament jurídic. En concret, a títol exemplificatiu, les dades es podran comunicar: 

• A la Comissió de Garanties d’Admissió, en base a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
i el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment 
d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 

• A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció 
de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, d'acord amb l’article 100 de 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. 

 

 

 

Legitimació del 

tractament 

Les bases legitimadores previstes pel Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades 

(RGPD) són les següents:  

• El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per 
aplicar mesures precontractuals a petició seva, en relació a la prestació del servei educatiu 
de les Escoles Bressol Municipals (art. 6.1 b). 

• El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 6.1 e). 

• De forma alternativa a les anteriors bases legitimadores, s’utilitzarà el consentiment de 
l’interessat (art. 6.1 a), mitjançant el consentiment dels representants legals del menor, en 
aquells supòsits diferenciats que així ho requereixin en atenció a la seva singularitat. 

 
La base legal que empara l’anterior legitimació en el segon dels supòsits enumerats es troba en les 
competències municipals en matèria d’educació de l’article 27.3 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local en relació amb la Disposició Addicional 23a de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 

Termini de 

conservació de 

les dades 

D’acord amb l’establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (TAAD 133), 

eliminació de les dades al cap de cinc anys des de la data de tancament de l’expedient. 

 

 

 

Drets 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-
vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant una sol·licitud genèrica a l’Ajuntament de Lleida, 
amb certificat digital o idCAT mòbil, a través de l’enllaç https://tramits.paeria.cat, indicant-hi 
l’assumpte “Exercici de drets de protecció de dades”, o de forma presencial, al Registre General de 
l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 
Lleida. 

Teniu dret a revocar el consentiment prestat si l’heu atorgat per alguna finalitat.   

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, us podeu adreçar 
prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas. 
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