
Nom

Grup de criança compartida Altres..
Mares de dia

e-mail Telèfon

Infants
Adults

Preu
1r
2n
3r

Horari

Tipus de representació

Descripció de l'activitat

Objectius de l'activitat que es desenvoluparà

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D'ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS

NIF (si s'escau)

Trimestre sol·licitat

DADES DEL GRUP

DADES DE L'ACTIVITAT

Tipus de grup 

Adreça Completa Població i CP

Persona representant

Previsió d'assistents Espais i materials que utilitzarà



Data sol·licitud

Signatura representant

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les vostres dades personals i les dels vostres fills i filles s’incorporaran al 
fitxer Activitats per a infants i joves de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestió de les 
activitats per a infants i joves organitzades per l’Ajuntament de Barcelona. Consentiu expressament 
en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:  Pl. 
Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

  Així ma te ix, e n complime nt de  la  Lle i de  S e rve is  de  la  S ocie ta t de  la  Informa ció 34/2002 de  11 de  

juliol, us indiquem que en informar el camp e-mail o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests 
mitjans per tal de fer-vos arribar comunicacions derivades d’aquest servei.

 
   a utoritzo a  l’Ajunta me nt de  Ba rce lona  i li dono cons e ntime nt pe r a  la  pre s a  d’ima tge s  de  l'infa nt i 

la seva publicació en materials de promoció i difusió d’aquest servei de suport municipal, incloses les 
xarxes socials de Facebook, Twiter, Instagram, Web de l'equipament, ...


	CESSIÓ_ESPAI

