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Nom Primer cognom Segon Cognom

DNI/NIF NIE

Home Dona
Data de naixement Estat civil Estudis

Nom Primer cognom Segon Cognom

DNI/NIF NIE

Home Dona

Data de naixement Estat civil Estudis

Nom de la via

Bloc Escala Pis Porta

Codi postal

Nombre de fills/filles D'aquests, quants n'heu adoptat?

Motiu de l'acolliment
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Dades de l'infant (dades orientades a definir el perfil de l'infant desitjat)

Edat

De 9 anys fins a  anys

noEspecifique-ne el nombre: 

noEspecifiqueu de quin tipus:

Autoritzacions / Declaracions

Autoritzo a aquest Departament a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar si compleixo les 

Si no voleu

Autoritzo a aquest Departament a facilitar les dades aportades quan una altra o organisme les requereixi per fer els 

Si no voleu

Declaro

Localitat Data 

(1) 

(1) 

(1) En cas que autoritzeu a aquest Departament a consultar les vostres dades a una altra o organisme, no que 

1. En compliment de 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de de dades de personal, us informem 
que les dades personals que proporcioneu al fitxer La finalitat del fitxer el control 
dels expedients de les que acollir un infant, com el seguiment i control de i de la mesura i 

mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a altres administracions amb el consentiment previ de 

La unitat responsable del fitxer de l'Acolliment i de i les dades recollides amb les 
mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.  
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes 
per la vigent. Per exercir aquests drets, heu un escrit a de l'Acolliment i de per correu 
postal (Av. 50-52 08001 Barcelona) o correu a icaa.tsf@gencat.cat i signat amb DNI 

Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades. 
  
2. El termini de i d'aquesta administrativa de 6 mesos i el sentit del silenci administratiu 
desestimatori. 
  
3. Els i les que intervenen en el d'estudi i com el poden requerir 
la i la que sigui per emetre'n els informes (article 79 del Reglament de 


