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Ajuntament de Genovés 
Plaça Immaculada, nº 3, 46894 Genovés (València) 
Tel. 96 222 91 66 – Fax 96 222 91 80 
 

 

ESCOLES  ESPORTIVES 

MUNICIPALS  2020-2021 

ENTREGAR PER DUPLICAT 

DATA ENTREGA:____________________________ 

 

INSTÀNCIA DE BAIXA / INSTANCIA DE BAJA  
 

DADES DE L’USUARI/A 
DATOS DEL USUARIO/A 

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos 

 
DNI/NIE 
*(Obligat) 

 

Domicili 
Domicilio 

 Nª  

Població 
Población 

 
Còdig Postal 
Código Postal 

 

Nº Telèfon 
Nº Teléfono 

 
Correu electrònic 
Correo electrónico 

 

 

En cas d’actuar en nom i representació del titular, indiqueu les dades del representant 
En caso de acutar en nombre y representación del titular, indicar los datos del representante. 
Nom i cognoms 
Nombre y apellidos 

 CIF/DNI/NIE  

 

PETICIÓ QUE DEMANA 
PETICIÓN QUE FORMULA   

 
              Donar-me de baixa de les EEM a partir del següent mes de l’activitat______________________hora______. 
              Darme de baja de las EEM a partir del siguiente mes de la actividad______________________hora______. 
 
              Canvi de número de domiciliació bancària.  
              Cambio de domiciliación bancària. 
 
 
              Sol.licitud de devolució de la cuota.          Quantitat. 
              Solicitud de devolución de la quota.          Cantidad. 
 
 
 Altres motius… 
               Otros motivos… 

 
DOCUMENTS QUE ACOMPANYA 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 

 

ENTREGA DE LA TARGETA (Obligat per formalitzar la baixa, sinó serà incompleta) 
ENTREGA DE LA TARJETA (Obligado para formalitzar la baja, sinó serà incompleta) 

                            Sí                                   No                                  Quan?/¿Cuando?                       

 

IMPORTANT 
Firma sol·licitant 
Firma solicitante 

 OBSERVACIONS 

Entregar el mes d’abans de 
sol.licitar la baixa, per a que no se 
li pase la quota. Guardar en cas de 

justificar algún incident. 

  
En cas de formalitzar la baixa fora de 

plaç, se li girarà el rebut pertinet. 

 
Les dades facilitades en este formulari passaran a formar  part   dels  fitxers  automatitzats propietat de l'Ajuntament de Genovés  i podran ser  utilitzats  pel   Titular  del  
fitxer  per a  l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues  competències. De  conformitat  amb  la  Llei Orgànica  15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de Caràcter  
Personal, podrà  exercitar  els drets  d'accés ,  rectificació,  cancel·lació  i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre d'Entrada de l'Ajuntament de 
Genovés. 

                                        Euros 
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