
VEGEU TOT EL PROCEDIMENT:  

 

Data Concepte Lloc i horari 

Del 22 al 29 de juny Sol·licituds al Registre 
Municipal o a 
https://seuelectronica.vila-
real.es (Tràmit: Cursos 
Joventut) 

Casa de la Vila, plaça 
Major 

30 de juny Publicació llistats de 
preinscripcions 

Tauler d´anuncis , Espai 
Jove, xarxes socials de la 
Regidoria de Joventut i 
web de l’Ajuntament. 

1 de juliol Sorteig i ordre de matricula Tauler d´anuncis , Espai 
Jove, xarxes socials de la 
Regidoria de Joventut i 
web de l’Ajuntament.. 

2 i 3 de juliol Matriculació i presentació 
de justificants de 
bonificacions. 

Espai Jove amb cita 
prèvia 

Del 6 al 8 de juliol Entrega pagament dels 
admesos 

Espai Jove amb cita 
prèvia 

9 i 10 de juliol Subsanació de possibles 
errates i llista definitiva de 
matriculats 

Espai Jove amb cita 
prèvia 

 

Les bonificacions s’aplicaran en compliment de l’edicte d’aprovació del preu públic 
per a la inscripció en cursos organitzats per la Regidoria de Joventut (BOP 113, de 
20 de setembre de 2018). 

 

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

Per a exercir els vostres drets de protecció de dades, com ara el d’accés, 
rectificació, supressió o limitació, adreceu-vos per escrit indicant el vostre DNI o 
equivalent (la vostra identificació serà comprovada electrònicament si no manifesteu 
l’oposició) al delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament a DPD@vila-real.es, 
per correu postal a plaça Major s/n, 12540 Vila-real (Castelló) o bé amb firma 
electrònica en https://seuelectronica.vila-real.es. El dret de reclamació podeu 
exercir-lo davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).  

Respecte a les dades de caràcter personal i circumstàncies de terceres persones 
que ens faciliteu per qualsevol mitjà, en compliment del que disposa el Reglament 
(UE) 2016/679, el firmant garanteix que prèviament ha obtingut de forma inequívoca 
el consentiment informat de les persones per a proporcionar les vostres dades a 
l’Ajuntament de Vila-real i que us han informat de tots els termes i condicions 
establits en aquest document. 
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