
FULL D’INSCRIPCIÓ i AUTORITZACIÓ LOPD 

C. Rosich, 4-8.  
43201 Reus 
T. 977 344 470  
xdr@xiquetsdereus.cat  
www.xiquetsdereus.cat 

 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, se'ls informa que les seves dades són tractats com a 
confidencials i formen part dels fitxers de la Colla Castellera XIQUETS DE REUS, amb la finalitat de mantenir-los informats sobre les activitats i serveis que 
oferim, i que en cap cas seran comunicades a terceres persones o entitats sense el seu consentiment previ. En cas que no desitgin rebre més informació 
d'aquest tipus, així com per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelacio i oposició que els reconeix la susdita Llei, poden dirigir-se per escrit a 
XIQUETS DE REUS, Carrer Rosish 4-8 43201 Reus, o enviar un correu electrònic a la següent adreça xdr@xiquetsdereus.cat, assenyalant en l'assumpte del 
correu electrònic "EXERCICI DE DRETS LOPD” 
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DADES PERSONALS  

 

Nom:      Cognoms:    

Tipus de document d'identitad personal  DNI / NIE: 

Correu electrònic: 

Telèfon de contacte: 

Data de  naixement:       Lloc: 

Adreça:     CP:  Població: 

Signatura: 

 

 

Incapacitat (en cas d’estar incapacitat serà necessari adjuntar sentència d’incapacitació i 

dni del tutor legal, com també haurà d’anar acompanyat a les sortides amb el tutor legal o 

un representant que el tutor assigni, per això serà necessari que el tutor legal es posi en 

contacte amb la junta per entrevistar-se) 

SI NO 

 

DADES DELS PARES / TUTORS / REPRESENTANTS LEGALS 

 

En cas de ser menor d’edat o estar incapacitat s’ha d’omplir les següents dades per 

a la sol·licitut i com a autorització per part dels tutors. 

 

Nom i cognoms del pare o tutor legal: 

DNI:  

Telèfon de contacte: 

Email de contacte: 

 

Nom i cognoms de la mare o tutor legal: 

DNI:  

Telèfon de contacte: 

Email de contacte: 

En cas d’accident informar a: 

Signatura del Pare / Mare o Tutor.  
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ALTRES DADES D’INTERÉS 

Estudis/Titulació 

 
 
 
 

Feina que realitzes 

 
 
 
 
 

Esports/Hobies que realitzes 

 

 

 

En què creu que podries ajudar a la colla 

 
 
 
 
 

Que t’ha motivat ser casteller de Xiquets de Reus 

 
 
 
 
 
Quin és l’objectiu de formar part de la colla 
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DADES FISIQUES I DE SALUT 

Número tarja Sanitària: 

Impediments físics o psíquics 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malalties cróniques / al.lèrgies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicació o possible actuació en cas d’urgència (cal auto-rització expressa dels 
pares /Tutors) com també informe mèdic del metge conforme pot realitzar 
aquesta activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malalties que té sovint o qualsevol altre qüestió que es consideri necessària 
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

 

Dades personals de la persona que autoritza: 

Nom i cognoms:     DNI:    

Com a pare o mare / tutor legal de autoritza a cedir els drets d’imatge 

       

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la 
Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei 
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’ENTITAT Castellera 
Xiquets de Reus sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma 
clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i 
serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions 
internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les 
activitats i serveis de les entitats. 

       

El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal 
a qualsevol contraprestació econòmica. 

PROTECCIÓ DE DADES 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran 
recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Serveis i tràmits gencat, la 
finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza 
amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits. 

L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la 
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és 
Via Laietana, 14, 3a planta, 08003 Barcelona. 

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament 
de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través 
d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en 
l'esmentat fitxer automatitzat. 

Signatura: 
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AUTORITZACIÓ DE SORTIDES  

 
Autorització pares / tutors legals per a menors d’edat i/o persones incapacitades 
legalment 
 
Dades de la persona que autoritza: 
Nom i cognoms:     amb DNI:    
Domiciliat/ada en el carrer     del municipi      
i amb telèfon de contacte    , com a tutor i representant legal 
segons sentència número        del Sr./a. 

       amb DNI   
 autoritzo 

al Sr./a.         pugui realitzar les sortides 
programades per l'entitat Colla Castellera Xiquets de Reus per a la temporada sense la 
meva presència o acompanyament i sota la meva responsabilitat fent-me càrrec de 
qualsevol mena d'incidència que es pugui produir. 
 
Tant mateix autoritzo:    
     
  
 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
Faig extensiva la meva responsabilitat com a tutor legal del Sr./a.    
      amb DNI    a les decisions 
medico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la 
direcció facultativa. 
 
Signatura: 

 
 

Per últim, dono consentiment per a l’ús de la seva imatge (llei 5/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en 
documentació i mitjans relacionats amb l’activitat publicades a la pàgina web de 
l'entitat o qualsevol altre medi de comunicació.  
 
Signatura: 

 

  

 
SI a posar-se a la pinya 

 
NO a posar-se a la pinya 
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AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ SEPA I 

DADES BANCARIES: 

Dono consentiment per a que la Colla Castellera Xiquets de Reus carregui al compte 
indicat, l’import de la quota de soci anualment. 
 

Noms i Cognoms del titular del compte: 

 

DNI del titular del compte: 

 

IBAN:  

 
 

Signatura del titular del compte: 

 

E S                       
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