
SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ/COMPENSACIÓ DE PREU PÚBLIC 
D´ACTIVITAT ESPORTIVA

En/Na  ……………………………………………………….…………………..,  amb  NIF  núm
………………….,  i  domicili  a  efectes  de  notificacions  al  C/Av./Pl.
……………………………………………………,  núm………,  pis  …..,  pta.  …..,  població
……………………, Codi Postal ……………., telèfon/………….. ……………………..actuant
en nom propi (o Nom i Cognoms del representat) ………………………………………….  Amb
NIF ………………….., davant el M.I. Ajuntament d’Almussafes, compareix i

EXPOSA:

Que en relació a l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis de
Piscines i Instal.lacions Esportives Municipals d’Almussafes, concretament el que s’estipula a
l’article  8,  i  degut  a  que  no  he  pogut  asistir  al/s  curs/os
denominat/s……………………………………………………………………………………  per
la següent causa (marcar allò que procedeixca)

□ Malaltia

□ Problemes de treball

□ Causes imputables a la Administració (Anul.lació de curs).

SOL.LICITE:

               L´admissió de la present instància i la seva remissió a l’òrgan competent per a la seva
resolució, així com:

□ La devolució del  preu públic, mitjançant transferència bancària al compte: 

Código País Entitat Entidad DC Núm. compte

□  La  compensació  del  preu  públic  efectuat  per  aquest/os  curs/os  per  un  altre  d’igual
característiques (dies i hora) en acabar la circumstància que provoca la meua baixa de l’activitat.

 
       Almussafes, a …………… de ……………… de 20……..

Signatura

Documentació que presenta:
 1.- justificant metge, indicant el periode de baixa i d’alta.
 2.- justificant empresa.

Nota: Una vegada iniciada l’activitat només es reintegrarà la part proporcional de l’activitat no realitzada, computant-se l’inici del càlcul des de
la data de presentació de la sol.licitud de devolució.
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A V Í S

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment
d’allò disposat a l’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació d’allò sol·licitat serà
segons el que corresponga en funció del procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general
és de  3 MESOS,  comptadors  des de la  data  en què la  seva sol·licitud  ha tingut  entrada en el
Registre General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent
d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 39/2015 citada anteriorment,
sense prejudici del que s’estableixen en les normes internes municipals.

De conformitat  amb la  Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del procediment  administratiu  comú de les
administracions públiques, s'informa que, als efectes del procediment administratiu, l'Ajuntament
d'Almussafes  podrà  demanar  o  consultar,  en  nom  seu,  informació  o  documents  ,  de  caràcter
preceptiu  o  facultatiu,  que  consten  a  altres  administracions  públiques,  eximint  de la  necessitat
d'aportar, una vegada verificada la disponibilitat i idoneïtat dels mateixos.
Les  dades  facilitades  per  vostè  seran  tractades  per  l'Ajuntament  d'Almussafes,  en
qualitat  de  Responsable  de  Tractament,  amb  la  finalitat  de  gestionar  la  sol·licitud/s
manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferides o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada en interés públic.  
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu
o, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant
això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, d'investigació
científica i històrica o estadístics.
Les  dades no seran cedides  a tercers,  llevat  que siguen comunicades  a les entitats  públiques  o
privades,  a  les  quals  siga  necessari  o  obligatori  cedir  aquestes  per  a  poder  gestionar  la  seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició.
A aquests efectes haurà de presentar un escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament situat al Passeig
del  Parc  s/n,  46440  Almussafes  (València)  ,  o  bé  a  través  de  la  seu  electrònica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/,  o ,  si és el  cas,  al  nostre Delegat  de
Protecció de dades almussafes_dpd@gva.es.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquestos drets sol·licita siga satisfet i, al mateix temps, haurà
de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. 
Així mateix,  en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es).


