
 
 
 
 
 

Sol·licitant 
 
 
 
 
 
 

Dades de l’infant 

TEMPS X CURES: CANGURATGE UNIVERSAL 

 

Nom i cognoms Edat 

Malalties o al·lèrgies 

 
Nom i cognoms Edat 

Malalties o al·lèrgies 

 
Nom i cognoms Edat 

Malalties o al·lèrgies 

Data i horari del canguratge sol·licitat 
Dia (expressat DD/MM/AAA) Horari (expressat (HH:MM – HH:MM) 

Condicions del programa de canguratge universal 
• Es poden acollir al canguratge universal totes les famílies empadronades a Lloret de Mar amb 

infants entre 3 i 12 anys. 
• L’horari del servei és entre les 16.30 h i les 19.30 h. 

• Les famílies poden deixar els seus infants un màxim de tres hores diàries amb un màxim de 10 
dies per mes. Dos professionals se’n faran càrrec. 

• El servei s’organitza mitjançant la inscripció prèvia obligatòria que es pot fer 24 hores abans a 
través del web de la Regidoria d’Igualtat. 

• Les persones usuàries han d’entregar aquest formulari a les persones encarregades del 
canguratge quan deixin els infants. 

• El servei de canguratge es du a terme al pavelló de l’Escola Àngels Alemany. 

• Aquest servei també s’ofereix al Teatre de Lloret quan hi ha programades obres teatrals. En 
aquest cas, el canguratge té la durada de l’obra de teatre que es representa i es pot sol·licitar 
amb la compra de l’entrada. 

 
Autorització 
Amb la signatura d’aquest formulari i com a persona que ostenta la tutoria legal dels infants recollits 
en aquest formular, autoritzo l’Ajuntament de Lloret de Mar a custodiar el/s menor/s i accepto  les 
condicions descrites. 

 
Lloret de Mar, de de La persona sol·licitant 

(signatura) 

Nom i cognoms (pare / mare / tutor legal) NIF 

Domicili Població 

Adreça electrònica Codi Postal Telèfon mòbil 

 



Declaració veracitat de la documentació aportada 
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord 
amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
Protecció de dades personals 
Segons el que dicta la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us 
informem que les dades facilitades seran tractades per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha 
demanat. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
Les dades no s’utilitzaran amb finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte 
que una norma legal ho autoritzi. Els períodes de conservació i eliminació de les dades estan sotmesos a la 
regulació emesa per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 

 
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a www.lloret.cat. Podeu exercir els vostres 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un 
escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, “Exercici de Drets” plaça de la Vila, 1, 17310 Lloret de Mar (Girona) o a través de la Seu Electrònica. 

http://www.lloret.cat/
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