
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,  d  del 

Signatura 

Sol·licitud de baixa 

 Baixa genèrica  Baixa per causa de força major 

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



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

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, 
s’informa que el responsable del tractament és el Comú d’Andorra la Vella, amb domicili a la Plaça Príncep 
Benlloch, número 1, AD500 Andorra la Vella, i telèfon 730 000. Podeu contactar amb el Delegat de 
protecció de dades dirigint-vos al carrer Prat de Carrer Prat de la Creu, núm. 68-76, AD500, Andorra la 
Vella, o a l’adreça electrònica privacitat@comuandorra.ad.  

El tractament de les seves dades es realitza per dur a terme la inscripció sol·licitada, per al compliment 
d’obligacions legals per part del Comú, per al compliment d’objectius en base a un interès públic, i en 
exercici dels poders públics atorgats al Comú. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti la 
gestió sol·licitada. 

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat 
per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta 
finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. Amb caràcter 
general, no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal. 

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, 
així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita davant del Servei de 
Tràmits del Comú o per correu electrònic a l’adreça privacitat@comuandorra.ad. Així mateix, en cas que ho 
consideri escaient, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
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