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DADES DEL SOL·LICITANT – ALUMNE-A 

Cognoms i Nom o Raó Social 

 

DNI/NIF/CIF/NIE/PASSAPORT 

 
Adreça (Carrer, Avinguda, Plaça,…) 

 

Número 

 

Bloc 

 

Portal 

 

Escala 

 

Planta 

 

Porta 

 
Codi Postal 

 

Població 

 

Província 

 Notificació 

Telemàtica   ☐ 
 

Tel. Contacte Tel. Avisos SMS Adreça correu electrònic 

 
 

DADES DEL REPRESENTANT – PARE – MARE  

Cognoms i Nom o Raó Social 

 

DNI/NIF/CIF/NIE/ PASSAPORT 

 
Adreça (Carrer, Avinguda, Plaça,…) 

 

Número 

 

Bloc 

 

Portal 

 

Escala 

 

Planta 

 

Porta 

 
Codi Postal 

 

Població 

 

Província 

 
Notificació 

Telemàtica  ☐ 

 

Tel. Contacte Tel. Avisos SMS Adreça correu electrònic 

 
 

DADES OBLIGATORIES DEL XIQUET O XIQUETA Data de Naixement  

NIA (Nº Escolar del Alumne/a)  Sexe: Xiquet: Xiqueta: 

Telèfon mòbil pare/mare/tutor  Telèfon  fix / altre  mòbil  
 

INFORMACIÓ  

Abans d'omplir la inscripció confirmar la disponibilitat de plaça en el grup desitjat i fer la reserva de la mateixa en les oficines de la regidoria d’esports.  

CATEGORIES: (marcar la que correspon) 
            

☐ Benjamí           2014 / 2013 dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 H. 
☐ Aleví 2012 / 2011       dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 H. 
☐ Infantil             2010 / 2009           PREU: 110€ toda la temporada Escola Muncipal 
☐ Cadet 2008 / 2007                     35€ tota la temporada Lliga Local 

El pagament de la matricula, es farà efectiva al següent número de compte:  

CLUB DEPORTIVO  GARBÍ  DÉNIA    IBAN:  ES19 0081 0615 7800 0145 8250 (SABADELL) 
 ( imprescindible en l'ingrés posar com a concepte el nom i cognoms del xiquet/xiqueta ) 
PRE-INSCRIPCIÓ té l'opció de fer un primer pagament del 50% (55 €) fins al 30 de juny i el 50% (55€) que resta s’haurà d’abonar abans del 
30 de setembre de 2.022. 

 

En tots els casos, per als xiquets/es que es matriculen per primera vegada, hauran d’aportar fotocopia del DNI o NIE, 
i dues fotografies grandària carnet ACTUALITZADES (Des de la categoría Benjamí) .  Els menors de 12 anys que 
no tinguen DNI o NIE, deuran d’aportar fotocopia del llibre de família on figura inscrit el/la xiquet/a i les dos fotos.  
 

* Les activitats esportives estan sotmeses al calendari escolar.     * Les matricules finalitzaran el 31 de gener de 2023 
 

 

SOL·LICITA (per a poder tramitar la inscripció és necessari signar i posar les dades del pare/mare/tutor-a) 

Jo.....................................................................................................pare/mare/tutor-a amb DNI................................ autoritze al meu 
fill/a anar a l’activitat abans esmentada.        

Sí  ☐  / No ☐  (marque el que correspon) autoritze que es realitzen fotos en què puga aparèixer i es publiquen en la web o 
butlletí municipal, xarxes socials, o premsa. 
       Dénia,         de                             de                                                SIGNATURA PARE-MARE / TUTOR-A:                 
 
 
 

☐   Marcant aquesta casella expresse el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les dades de 
caràcter personal pertinents per a la gestió d’aquesta sol·licitud, en base a la informació sobre l’esmentat tractament existent en 
l’última pàgina d’aquest formulari i en la pàgina web https://oac.denia.es/es/index.aspx 

En cas que vostè no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa 

AQUESTA MATRICULA DEURÀ DE PORTAR-SE 
COMPLIMENTADA I PAGADA ABANS DELS 10 DIES SEGÜENTS A: 

SOL·LICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓ 
ESCOLA ESPORTIVA DE 

 HANDBOL  
Mod. 0000.V.1 
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APORTACIÓ DE DOCUMENTS 

D'acord al que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
persones interessades tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'administració actuant o hagen sigut elaborats per 
qualsevol altra administració. L'administració actuant podrà consultar o recaptar aquests documents llevat que la persona interessada s'hi oposés. 
No cabrà l'oposició quan l'aportació del document s’exigisca en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció. Aquest Ajuntament, 
excepte oposició expressa per part seua, recaptarà electrònicament dades a la DGP, INSS, AEAT, SEPE o altres que siguen necessàries. 
 
 DENEGUE expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Dénia obtinga de forma directa aquestes dades. En cas de denegar 
aquest consentiment, o en cas de no estar disponible la Plataforma d’Intermediació, la persona interessada haurà d’aportar electrònicament. o 
presencial la documentació requerida, responent de la veracitat i vigència d’aquesta. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

Responsable del tractament Ajuntament de Dénia 

Domicili del responsable 

Adreça: plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia 

CIF: P0306300E 
Correu electrònic: rpd@ayto-denia.es 

Telèfon: 965780100 

Delegat de protecció de dades 
Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 

 Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es 
 Correu ordinari: carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia 

Finalitats La finalitat d’aquest tractament és la gestió de les Escoles Esportives. 

Conservació de les dades 
Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els 
requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública. 

Legitimació / Bases jurídiques 

Consentiment de la persona interessada. 

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal 
aplicable al responsable del tractament. Desenvolupament de les competències municipals conferides per 
la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. 

Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. 

Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Article 25. 

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Destinataris de les seues dades 
Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents o necessàries 
per a la tramitació de la seua sol·licitud, el desenvolupament de les activitats i els suposats previstos en la 
Llei. 

Drets 

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'autoritat de control 
per a reclamar els seus drets. 
 
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Dénia. 
  
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 

(1). Correu ordinari. Ajuntament de Dénia – Registre d’Entrada. Plaça de la Constitució, 10, 03700 
Dénia, indicant “Delegat de Protecció de Dades.   

(2). Correu electrònic a dpd@ayto-denia.es  
(3). Instància presencial o en Seu Electrònica, dirigida al Delegat de Protecció de Dades. 

 
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, pel que vostè deu 
incloure copia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per 
a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició 
addicional octava de la LOPDGDD. ·En cas d'actuar com a representant de la persona interessada, deurà 
acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 

 
 
 
 


