
INFORMACIÓ 

CURSETISTES DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL Can Xarau 
(segons ordenança núm. 43) 

És molt important que llegiu atentament el FUNCIONAMENT SOBRE LA 
MANERA DE PAGAMENT I LA DURADA DELS CURSETS que acabeu de 
contractar: 

1. La inscripció al curs té una durada d’octubre a juny.
2. El pagament es realitza trimestralment. Els rebuts us vindran mitjançant

padró pel compte bancari que ens heu aportat (rebuts emesos per la Diputació
de Barcelona). Els rebuts fora de termini de padró s’emetran mitjançant
liquidació.

3. És molt important que sapigueu que les quotes liquidades i no satisfetes
dintre dels terminis reglamentaris, s’exigiran per via de constrenyiment
(procediment pel qual es reclamen els impagats amb els recàrrecs
corresponents).

4. Que per donar-vos de baixa s’ha d’omplir obligatòriament el FULL DE
BAIXA VOLUNTÀRIA, abans que s'iniciï el nou trimestre. L'imprès  es facilitarà
a l’oficina de la instal·lació o a l'OAC, i s’haurà de signar i lliurar l’OFICINA
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC). Si no realitzeu aquest tràmit estareu d’alta
en el curset i s'emetrà el rebut del trimestre vigent.

5. La cancelació bancària no implica la baixa del servei. Un cop realitzeu el
tràmit de baixa es tramitarà pel trimestre que correspongui, anul·lant la
generació de més rebuts. En cap cas es tramitarà la baixa per telèfon, ja que
el cursetista ha de signar el document conforme es dona de baixa d’aquest
servei.

6. Que per qualsevol modificació: baixa, canvi de domicili o de compte bancari,
ho heu de comunicar abans de finalitzar el trimestre, per poder incloure el
canvi als propers rebuts. 

Sr/a........................................................................................................................ 

□ Mare/ pare o tutor □Altres:............................................................
del nen/a............................................................................................................... 
a data d’avui............................... prenc coneixement del funcionament sobre la 
manera de pagament i la durada del curset i com a titular del següent compte 
bancari autoritzo a realitzar el cobrament del curs ........................................ 

IBAN 
Entitat Sucursal DC Nº Cte 

Signatura del cursetista o pare, mare o tutor  Segell del Servei d’Esports 

D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta sol· licitud dóna el seu consentiment lliure per a què l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. 

L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol· licitud i utilitzar-les únicament per resoldre-la. Les dades es guardaran 

únicament durant aquest temps o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable. Aquest ús inclou, si és necessari, la seva transferència segura a una altra 

Administració, empresa o entitat, però sempre amb l’única finalitat de tramitar i/o resoldre aquesta sol· licitud concreta. 

Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de supressió, de limitació del tractament i de 

portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, 

o través de la Seu Electrònica allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament de les dades 

aportades, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades municipal (al correu electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (podeu consultar com fer-ho a la web www.apdcat.cat). 
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