SOL·LICITUD DE BAIXA
D’ACTIVITAT D’ESPORTS
PERSONA INTERESSADA

PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT

Nom i cognoms / Raó social

Nom i cognoms

DNI / NIE / NIF

DNI / NIE

Poders inscrits en el
Registre d’apoderaments

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Informació sobre la forma de notificació: • Les persones jurídiques i les obligades legals d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança d’Administració Electrònica estan
obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i han de comunicar les dades del punt 2.
• Les persones físiques no obligades poden escollir, voluntàriament, la notificació electrònica com a forma de relació
amb l’Administració, en aquest cas hauran de seleccionar aquesta opció i comunicar les dades del punt 2.

Notificació postal [1]

Notificació electrònica [2]

Domicili
Número

Correu electrònic
Pis

Porta

Municipi

Codi postal

Mòbil

SOL·LICITO
La baixa voluntària de l’activitat esportiva indicada:
Activitat esportiva
Codi d’usuari/ària

DOCUMENTACIÓ APORTADA
Si s’actua en representació de la persona interessada,
aportar la documentació que acrediti els poders de
representació, excepte que aquests s’hagin inscrit en el
Registre d’Apoderaments.
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Accepto i conec les condicions i la normativa reguladora que fa referència a les baixes dels diferents serveis.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DEL TRÀMIT
NORMATIVA: CURSETS DE NATACIÓ I ACTIVITATS A LES PISTES D’ATLETISME
Gestió rebuts dels cursets de natació:
• El rebut es genera mensualment i de forma automàtica, mentre la persona usuària no notifiqui la seva baixa.
• Els rebuts es confeccionaran el dia 16 de cada mes i es presentaran al cobrament, al compte corrent de la persona usuària,
el primer dia del mes següent.
Tramitació de la baixa dels cursets de natació:
• La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà o electrònicament 		
mitjançant el formulari ONLINE. La baixa s’haurà de cursar entre l’1 i el 15 del mes en curs. Si el procediment de baixa no es
gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de la persona usuària en el temps fixat.
Calendari d’emissió i gestió de rebuts:
• 1r rebut: Emissió del rebut el 15 de setembre
• 2n rebut: Emissió del rebut el 15 de desembre
• 3r rebut: Emissió del rebut el 15 de març
• 4t rebut: Emissió del rebut el 15 de juny
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SOL·LICITUD DE BAIXA
D’ACTIVITAT D’ESPORTS
Tramitació de la baixa d’abonament de piscina i de gimnasos:
• La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà o no presencial a través
d’aquest formulari ONLINE. La baixa s’haurà de cursar abans de la data d’emissió del rebut, segons el calendari publicat. Si
el procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de la persona usuària en
el temps fixat.
• Les baixes cursades unilateralment per les persones abonades o usuàries de qualsevol dels serveis especificats a les tarifes,
tindran efecte en finalitzar el període d’abonament o del servei concertat, i no donaran cap dret en cap cas al reintegrament
del trimestre en curs.
• Les accions que cursin personalment amb la seva entitat bancària no seran causa de baixa del servei.
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Esports. Promoure l’activitat física i l’esport, així com organitzar activitats esportives i gestionar les instal·lacions esportives municipals.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.
Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat
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Informació addicional:

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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