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Dia............................ 
Núm.......................... 

REGISTRE D’ENTRADA 

 
 

REGISTRE ABONAMENT AVARADA/HANGAR 
 
 
Dades personals (escriviu en lletra d’ impremta):  
 

Nom i cognoms abonat   
Número abonat      NIF 
  

 
 
 
Identificació material: 
 
Classe de vaixell  Matrícula Núm. Sèrie/vela 

Eslora 
� més de 4 metres 
� menys de 4 metres 

Altres embarcacions 
� windsurf 
� caiac 

Nom embarcació:  
Nº avarada embarcació a motor: Nº avarada embarcació Vela: 
Descripció/relació material dipositat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació (fotocòpia): 
 
� Llicència federativa Número: 
� Document acreditatiu de la propietat del material  
� Assegurança RC obligatòria Data caducitat: 
� Assegurança tot risc (opcional) Data caducitat: 
� Certificat navegabilitat (embarcacions a motor) Data caducitat: 
� Justificant pagament  
 

 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
 

El Prat de Llobregat, _____ d____________ de 20___ 
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En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la 
Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que les dades personals s’inclouran en el fitxer 
“Gestió Esports” titularitat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la finalitat de fomentar i 
gestionar les activitats esportives del Centre Municipal de Vela del Prat de Llobregat així com 
per a informar-li per mitjans electrònics o postals de les novetats i notícies relacionades amb 
el Centre Municipal de Vela i seran tractades per l’entitat Prat Espais, SLU, com a 
encarregada del tractament i seran cedides a aquells tercers (Federació Catalana de Vela, 
Club Marítim Prat i/o a Vela Catalana, SL) que necessàriament han de participar a la prestació 
del servei. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del 
fitxer,  davant l’entitat Prat Espais, SLU - Ctra. de la Bunyola, 49 CP-08820- El Prat de 
Llobregat. 
 
L’usuari autoritza expressament a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a l’entitat Prat Espais, 
SLU, com a encarregada del tractament a emprar, publicar, exposar, produir, duplicar, 
distribuir reproduccions fotogràfiques, gravacions de vídeo o àudio, que realitzen els usuaris 
del centre amb la finalitat de promocionar-lo en publicacions, revistes, dominis de web, 
xarxes socials pertanyents a l’ajuntament i a la entitat, premsa, edicions i qualsevol altre 
mitjà per un termini determinat de temps. Aquestes fotografies, dades i / o gravacions poden 
ser utilitzades de manera individual o de manera conjunta amb altres fotografies i/o 
gravacions. Aquestes accions no suposen cap dret a obtenir a una remuneració o benefici 
econòmic en favor de l’afectat.  

□ No autoritzo com a usuari/pare/mare/tutor/a a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a 
l’entitat Prat Espais, SLU, per a la publicació i reproducció de la meva  imatge o del menor, 
en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre mitjà, en referència a 
les finalitats esmentades. 
 


