
 

Avís Legal:       D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades podran ser 

registrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres  administracions públiques en els supòsits legalment 

previstos i quan sigui  necessari pel compliment de les seves finalitats.  

Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: PME, Pavelló del Juncar; apt. corr.  40 - 25620 Tremp (Lleida). 

SOL-PME01/02-2015 

 

1.- DADES PERSONALS 
 

Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms: 
 

DNI/Passaport/NIE: 
 

 

Dades de contacte 
Carrer, plaça... 
 

Núm./Pis/Porta 
 

Població: 
 

CP: 
 

Telèfon/mòbil 
 

Correu electrònic: 
 

Data de naixement: 
 

 

2.- CLASSE ABONAT 
 

 
 

3.- SOL·LICITA 
 

Donar-se de baixa d’abonat a les instal·lacions esportives municipals, a partir del dia d’avui.  

La data efectiva de baixa serà per la quota de l’any marcat.  (En cas de ser menor, signatura del pare/mare/tutor) 
 

   BAIXA ABONAT PER L’ANY   
 

Canviar la quota d’abonat a les instal·lacions esportives municipals, a partir del dia d’avui.  

La data efectiva de canvi per la quota serà a la de l’any marcat.  (En cas de ser menor, signatura del pare/mare/tutor) 
 

  CANVI QUOTA  ABONAT PER L’ANY   

Nova Classe Abonat: A  B  C           D  
 

Observacions 

- Les quotes d’abonats s’aplicaran per anys naturals, és a dir, aniran des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en curs, data en 
què finalitzaran totes. Es renovaran automàticament cada any, si no se sol·licita la baixa. 

- Les baixes de les quotes d’abonat s’han de notificar a les oficines de la Regidoria  d’Esports abans que es facin efectives pe l seu 

cobrament. En cas contrari es cobrarà tot el període facturat. En cas de devolució de rebuts es cobraran les despeses produïdes. 

 

NOTIFICACIÓ BAIXA PER TELÈFON REBUDA PER: 

 
 

Data i signatura,  (signatura del pare/mare/tutor, en cas de ser menor) 
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars 
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud. 
 

 

Data petició:   
 

TREMP, _____d   __________________ de 201__ 

Signatura de l’interessat / 
Signatura del pare/mare/tutor, (en cas de ser menor), 
Signatura de la persona que rep l’encàrrec per telèfon, 

 

 

 
 
  

Que està abonat a les Instal·lacions esportives municipals de Tremp en la següent classe: 
 Classe A  (menys 17 anys)  Classe B (més 18 anys)  Classe C  (jubilats)  Classe D* (règim familiar) 

SOL-ES 09.  SOL·LICITUD BAIXA /CANVI QUOTA  

 ABONAT  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Número abonat:  


