Sol·licitud de baixa
Baixa genèrica

Baixa per causa de força major

Nom i cognoms de la persona inscrita a l’activitat:
Número de cens:
Nom i cognoms del progenitor o tutor legal (si escau):

Activitats esportives de vacances escolars. Torns: .............................................................................
Activitats de lleure de vacances escolars. Torns: ................................................................................
Cursos i tallers per a persones majors de 60 anys. Nom del curs: ...................................................
Altres: .......................................................................................................................................................

Les baixes s’han de comunicar en dia hàbil. La comunicació de la baixa en dia inhàbil, s’entén
efectuada el primer dia hàbil següent.. Les baixes són efectives a partir del torn, mes o trimestre
següent en què s’entén efectuada la comunicació de baixa, encara que no s’hagi assistit a cap classe
o dia d’activitat. En el cas d’activitats amb pernoctació, la baixa pren efecte deu dies hàbils després
d’efectuada la comunicació.
La persona que una vegada formalitzada la baixa vulgui tornar a inscriure’s en l’activitat que estava
realitzant durant el mateix curs, ha de tornar a pagar la matrícula o reserva, o l’import corresponent
de l’activitat durant el temps en què l’usuari ha estat de baixa. La nova inscripció queda subjecta a
l’existència de vacants i que la incorporació de l’alumne no interfereixi en el desenvolupament de
l’activitat.
Únicament existeix dret a la devolució dels imports abonats en el cas que s’acrediti degudament la
concurrència d’un motiu de força major, i en les condicions previstes en la Normativa reguladora del
procediment d’inscripció a les activitats esportives i de lleure ofertes pel Comú d’Andorra la Vella.
Andorra la Vella,
Signatura

Data de recepció al Comú:
(Espai reservat a l’Administració)

d

del

Comunicació de baixa s'ha d'enviar a:
Baixes activitats esportives: incidenciesesports@comuandorra.ad
Baixes activitats de lleure: infancia@comuandorra.ad
Baixes cursos i tallers per a persones majors de 60 anys: gentgran@comuandorra.ad
També es pot entregar presencialment a: Servei de Tràmits. Plaça Príncep Benlloch, 1

