
Homenatge a la Vellesa, 6    25250 Bellpuig      Tel.973 320 408 www.bellpuig.cat 

Sol·licitud d’Alta, Modificació i Baixa al Gimnàs de  Bellpuig 

 Alta  Modificació  Baixa 
 Sala +3 activitats   
 Sala +3 activitats tarifa +65/tarifa pilots 
 Sala +    activitats 

Dades del sol·licitant, 
Nom i Cognoms    NIF/NIE/Passaport 

Domicili  Població  Data de Naixement 

Codi Postal Telèfons  e-mail

Autorització del tutor o del representant legal per a menors de 18 anys 
Nom i Cognoms  NIF/NIE/Passaport 

Dades bancàries:  
Nom del titular del compte 

IBAN / Número de compte  Swift BIC (si s’escau) 

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació bancària, autoritzeu a l’ Ajuntament de 
Bellpuig a enviar ordres a la vostra entitat financera per emetre càrrecs al vostre compte, i a la mateixa a 
carregar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’ Ajuntament de Bellpuig. 
Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat. 

Notes Informatives 
Altes i modificacions: A fi que tinguin efecte, s’haurà d’omplir obligatòriament la sol·licitud d’alta, la qual 
s’haurà de signar i lliurar a través del correu electrònic gym@bellpuig.cat, el pagament serà per domiciliació 
bancària. 

Rebuts retornats: L’abonat que retorni un rebut serà donat de baixa i no podrà accedir a les instal·lacions. 
Només en cas que s’ aboni l’ import pendent, a les instal·lacions del Gimnàs o a l’ Ajuntament, mitjançant 
targeta bancària, es podrà tornar a accedir. Les despeses administratives seran a càrrec de l’ abonat, segons 
l’ ordenança fiscal vigent. 

Baixes: En cas que l’abonat es vulgui donar de baixa voluntàriament, s’ haurà de notificar del 16 al 31 del 
mes en curs per tal que sigui efectiva per al mes natural següent. S’ haurà d’omplir obligatòriament el full de 
baixa que es facilitarà a la recepció de la instal·lació, el qual s’haurà de signar i lliurar a la mateixa instal·lació 
o a través del correu electrònic gym@bellpuig.cat. En cas de causar baixa abans de la finalització del mes en
curs, no es retornaran els diners dels dies que resten del servei.

Devolucions de quotes: La devolució d’alguna quota només es durà a terme quan la causa que determini 
la mateixa sigui imputable a l’Ajuntament. En cap cas es considerarà causa de devolució el tancament per 
parada tècnica. 

Bellpuig, a  de  de Signatura 
(en cas de menor, signatura del tutor o el representant legal) 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer 
responsabilitat de l’Ajuntament de Bellpuig per a finalitats de tramitacions municipals. Conforme allò disposat 
en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i garantia de drets digitals, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a C/ Homenatge a la Vellesa, 6, 25250 – Bellpuig (Lleida). 
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