FORMULARI SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’EXPEDICIÓ DE FORFET D’ESQUÍ
DE TEMPORADA 2021-2022
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Codi postal
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic

Municipi

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Codi postal
Municipi
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic
Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets
en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Lliurament d’autorització per a l’expedició dels tres tipus de forfet de temporada de l’estació d’esquí de la
Molina temporada 2021-2022:
-

Forfet de temporada Estació d’esquí la Molina.
Forfet de temporada Pack Familiar Estació d’esquí la Molina.
Forfet de temporada La Molina + Masella.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Fotocòpia DNI. En cas d’actuar mitjançant representació full que ho acrediti i fotocòpia del DNI de la
persona representant i representada.
Certificat d’empadronament a algun municipi de la comarca, amb una antiguitat mínima de tres anys.
Escolarització dels fills a la comarca.
DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA
La persona sol·licitant AUTORITZA al Consell Comarcal de la Cerdanya a efectuar consultes
telemàtiques al Padró d’habitants dels municipis de la comarca i al Departament d’Ensenyament.
AUTORITZO a que es puguin cedir i tractar les meves dades personals a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), Estació d’esquí La Molina, en relació a la tramitació i posterior expedició d’autorització
de forfet de temporada 2021-2022.

Informació bàsica de protecció de dades
He estat informat/da de que aquest Consell tractarà i guardarà les dades aportades en aquesta sol·licitud i en la
documentació que l’acompanya per a la tramitació i gestió d’expedients administratius.
Responsable del tractament: Consell Comarcal de la Cerdanya. Plaça del Rec 5, 17520 PUIGCERDÀ, tel. 972 884 884, correu
electrònic: recepcio@cerdanya.org
Finalitat 1: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions
i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment de tràmit sol·licitat per l’interessat.
Finalitat 2, atendre les peticions d’empreses explotadores de les instal·lacions d’esquí en relació a la tramitació
d’autorització.
Base jurídica: compliment d’una sol·licitud formulada per la persona interessada aplicable al responsable del tractament.
Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Persones destinatàries: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir
el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell Comarcal de la Cerdanya.
Termini de conservació de dades: Mentre es mantingui el tràmit o la difusió d’informació institucional en el seu cas.
Trobareu més informació a l’adreça www.cerdanya.cat

ADVERTIMENTS
L’ adjudicació del forfet restarà subjecta al compliment dels següents requisits:
- Antiguitat d’un mínim de tres anys de residència real i efectiva a la comarca de la Cerdanya.
- Escolarització durant el curs 2021-2022 en escoles de la comarca. Els nens escolaritzats fora de la comarca
hauran d’acreditar l’empadronament mínim de tres anys.
- L’estat de la sol·licitud es publicarà a la web del consell.
DATA I SIGNATURA
Declaro sota la meva responsabilitat:





Puigcerdà,

Que les dades facilitades són certes.
Conèixer i acceptar els requisits i condicions per a l’obtenció d’autorització per a l’expedició
de forfet d’esquí de temporada 2021-2022, d’acord amb el conveni signat entre FGC i el
Consell Comarcal de la Cerdanya.
Donar-se per assabentat/da que en cas d’expedició d’autorització per a l’obtenció de forfet de
temporada 2021-2022 haurà d’adreçar-se a les oficines de l’estació d’esquí per a la retirada
del forfet previ pagament a l’estació del preu indicat.
de

de 20

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT DEL MENOR

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

