
AUTORITZACIÓ TRÀMITS ADMINISTRATIUS 

 
 
 

 
 

93 691 77 04/ 05 
 

Camèlies s/n 
08290 Cerdanyola del Valles 

 
canxarau@cerdanyola.cat 

www.cerdanyola.cat/esports 
app cerdanyola- Can Xarau 

 

 
 

 
Sr/a..........................................................................................................................................................................,  
Cursetista, abonat o tutor legal de................................................................................. (en el cas de ser menor 
d’edat) amb DNI........................................................................... 
 
AUTORITZA al  Sr/a................................................................................................................................................ 
amb DNI............................................... a realitzar el següent tràmit administratiu al Complex Esportiu Can 
Xarau: 
 

□ Inscripció a un curs de............................................... 

□ Inscripció d’una entrada combinada.............................. 

□  Abonament ................................................................... 

□ Donar de baixa d’un curset o abonament 

□ Realitzar una petició de canvi d’horari o curs 

□  Altres.................................................................................................................. 

      .......................................................................................................................... 
 

ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 

 

Amb la signatura del present escrit la persona autoritzada accepta la representació conferida i respon de 

l’autenticitat de la signatura de l’interessat, així com de la còpia del DNI del mateix que s’acompanya a aquest 

document.  

 
 

 
Cerdanyola del Vallès, ..................... de........................................de 20.......... 
 
 
 
Signatura (interessat, pare, mare o tutor)                  Signatura de la persona autoritzada 

 
 
 

 
Segell del Servei d’Esports 
 

Documentació a presentar: 
Original i fotocòpia del DNI de l’interessat i de la persona autoritzada 

 

 

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. Aquestconsentiment 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 únicamentper 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). 

 


