
 

              

Activitats de mitjana i alta intensitat curs 21-22 
(Sol·licitud d’inscripció) 

 

 

DADES PERSONALS 

 
Nom  

 
Cognoms 

 
Adreça  

 
Codi postal  

 
Població  

 
DNI/NIE/Passaport 

 
Telèfon contacte 

 
Data naixement 

 
Correu electrònic  

 

 

ACTIVITATS DE MITJANA I ALTA INTENSITAT 

Pilates i Hipopressius  

      Dilluns 18:00-19:00h 

      Dimecres 20:00-21:00h 

Full Body Conditioning 

      Dilluns 19:00-20:00h 

      Dimecres18:00-19:00h 

Ioga 

      Dilluns 20:00-21:00h 

      Dimecres19:00-20:00h 

Zumba 

      Dijous 18:00-19:00h 

 

Com prefereixes fer el pagament? 

      Quota trimestral 

      Quota anual 

 

 

ACTIVITATS DE BAIXA INTENSITAT 

Natació (escollir 1 grup) 

      Grup A - Dimarts i dijous 10:20-11:10h 

      Grup B - Dimecres i divendres 10:20-11:10h 

      Grup C - Dimarts i dijous de 11:10-12:00h 

      Grup D - Dimecres i divendres 11:10-12:00h 

      Grup E - Dimarts i dijous 15:00-15:50h 

      

Gimnàstica a l’aigua (escollir 1 grup) 

      Grup 1 - Dimarts i dijous 10:20-11:10h 

      Grup 2 - Dimarts i dijous de 11:10-12:00h 

      Grup 3 - Dimecres i divendres 10:20-11:10h 

      Grup 4 - Dimecres i divendres 11:10-12:00h 

      Grup 5 - Dimarts i dijous 16:00-16:50h 

      Grup 6 - Dimecres i divendres 16:00-16:50h 

Ioga (Màxim 2 sessions) 

      Ioga A - Dimecres 9:30-10:30h 

      Ioga A - Divendres 9:30-10:30h 

      Ioga B - Dimecres 10:45-11:45h 

      Ioga B - Divendres 10:45-11:45h 

      Ioga C - Dimarts 9:30-10:30h 

      Ioga C - Dijous 9:30-10:30h 

Gimnàstica de manteniment (Màxim 2 sessions) 

      Dimarts 16:00-17:00h 

      Dijous 16:00-17:00h 

 

Gimnàstica suau (Màxim 1 sessió) 

      Dimarts 10:00-11:00h  

      Dimarts 11:00-12-00h  

     

Com prefereixes fer el pagament? 

      Quota trimestral 

      Quota anual 

      Quota salut (Quota anual per persones nascudes abans del 1961 o >33% discapacitat)  

 



 

 
Declaració responsable per la pràctica d’activitats i l’ús de les instal·lacions esportives municipals 
organitzades per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot 

 
Declaro, responsablement: 

• Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

- No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 
positives. 

- No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi 
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

• Que procuraré tenir el calendari de vacunes actualitzat. 

• Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, 
m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi 
pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació. 

• Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol 
cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 
responsables davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives 
organitzades per l’Àrea d’Esports signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el 
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 
 
 
 
 
 

      
       Signatura  

 
Responsable del tractament Ajuntament d’Olot 

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00  
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat  

Dades de contacte del delegat 
de protecció de dades 

dpd@olot.cat 
Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 

Finalitat del tractament Gestió de dades de persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals i de 
les activitats esportives desenvolupades en les mateixes. Realització d’actuacions 
destinades a promoure i impulsar les activitats esportives municipal. Gestió de dades 
dels usuaris de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot. 

Base jurídica Consentiment 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament 
i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la 
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu-e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

 

mailto:Atencioalciutada@olot.cat
http://www.olot.cat/
mailto:dpd@olot.cat


Data i signatura del creditor/representant
(vegi's "Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració"

Nom/raó social: 

Adreça:  

NIF/CIF: 

CP: Població: 

Telèfon, fix/mòbil:

Adreça electrònica: 

Obligatori: 

Representant: _____________________________________    NIF: __________________ 

Càrrec:

Entitat financera: 

CODI BIC/SWIFT:

TRESORERIA
Telèfons 972279144 
A/e: creditors@olot.cat

DECLARACIÓ DE DADES FISCALS AUTORITZACIÓ DE PAGAMENTS PER 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, A FAVOR DE CREDITORS

DADES DEL CREDITOR

DADES BANCÀRIES 

Amb aquesta declaració/comunicació autoritzem que els pagaments que hagi de dur a terme l’AJUNTAMENT D’OLOT al 
nostre favor, s’efectuïn per transferència d’acord amb les dades que incorporem en aquest document. La persona que signa 
declara expressament que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes i que les dades 
bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta carta, i que exonera l’AJUNTAMENT D’OLOT 
de qualsevol responsabilitat derivada d’una no coincidència entre creditor i titular del compte.

Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'administació: El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015 
del procediment administratiu comú que obliga a relacionar-se amb les administracions públiques exclusivament de manera 
telemàtica als col·lectius següents: persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica, els 
representants d'aquests col·lectius, i tots els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn 
amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic.



Responsable del tractament 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades 

Finalitat del tractament 

Base jurídica 

Destinataris 

Drets de les persones 

Termini de conservació de les dades 

Reclamació 

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00 
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat 

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18

Facilitar la domiciliació bancària per al pagament a 
creditors, factures i altres obligacions de l'Ajuntament.

Llei 47/2003 de 26 de novembre general pressupostària i 
altres normes pressupostàries de les entitats locals.

Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una 
norma legal ho autoritzi.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les O 
suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·li-citar-ne la 
limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Pro-tecció de Dades personals i 
garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a 
l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu 
electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot Podeu consultar 
els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de 
tràmits, LOPD

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en 
paper o mitjançant la seu electròni-ca de l’Ajuntament d’Olot 
https://seu-e.cat/ca/web/olot

Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i podrà ser modificada mitjançant la seu electrònica 
de l’Ajuntament (www.olot.cat) omplint una instància genèrica i adjuntant el document, o enviant-la a 
creditors@olot.cat. El creditor queda assabentat que l’AJUNTAMENT D’OLOT no acceptarà canvis de 
compte que constin a les factures o que arribin per altres mitjans.

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT Aquest document va dirigit exclusivament al seu destinatari. Us informem, en cas que no 
sigueu el destinatari o persona autoritzada per aquest, que la informació que conté és reservada i que utilitzar-la o 
divulgar-la amb qualsevol finalitat està prohibit per la legislació vigent atès el seu caràcter confidencial. Si per error 
aquest document es troba al vostre poder, ens disculpem i us demanem que ens ho feu saber posant-vos en contacte amb 
les Oficines de Tresoreria de l’Ajuntament com més aviat millor (passeig de Ramon Guillamet, 10 – tel: 972 27 91 44).

PROTECCIÓ DE DADES
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