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INSCRIPCIÓ CURSOS ATENEU 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ ARTÍSTICA DE 
L’ESCOLA D’ARTS DE L’ATENEU 
 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili 

Municipi Codi Postal Data de naixement 

Telèfons Correu electrònic 

 
DADES I AUTORITZACIONS DE LA PERSONA TUTORA (en el cas de menors d’edat) 
Nom i cognoms DNI / NIE 

L’autoritzo a participar a les activitats que es puguin 
desenvolupar fora de l’Ateneu        SI          NO 

Autoritzo a incloure la seva imatge en els documents gràfics o 
fotografies que es puguin fer en el marc de l’activitat  SI         NO 

NOTA IMPORTANT: Només es poden inscriure menors d’edat que hagin estat matriculats en escoles ordinàries  
 
DADES BANCÀRIES PER DOMICILIACIÓ DE REBUTS (codi IBAN) 
 

                        

NOTA IMPORTANT: No s’han d’omplir aquestes dades bancàries si la inscripció és per cursos monogràfics (codis 
iniciats per les lletres I, J, K, L, U, W, X, Y i Z). En aquest cas, s’enviarà el full de pagament al domicili indicat 
 
SOL·LICITO DE L’AJUNTAMENT LA INSCRIPCIÓ EN ELS SEGÜENTS CURSOS 
Codi Nom del curs 

Codi Nom del curs 

Codi Nom del curs 

Codi Nom del curs 

NOTA IMPORTANT: Cada tipologia de curs i/o horari ha de tenir una anotació específica que ha d’incloure el codi 
corresponent. El número de codi és el quesurt a la publicitat o es pot consultar al Servei de Cultura 
 
 
DADES ADDICIONALS SOBRE LA INSCRIPCIÓ  
 
• Ha presentat o presentarà la sol·licitud específica per Tarifació Social? Sí       No  
 
• Ha sol·licitat o sol·licitarà reducció per discapacitat? Sí       No  
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NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (omplir només si es volen rebre notificacions 
municipals electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud) 
La persona interessada, si vol rebre en format electrònic les notificacions municipals relacionades amb aquesta sol·licitud, o 
amb l'expedient que se'n pugui derivar de la mateixa, ha de manifestar la seva voluntat omplint les dades que es sol·liciten en 
aquest apartat (telèfon i adreça de correu electrònic) i conèixer i acceptar les condicions legals que això implica. 

Les notificacions electròniques de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es realitzaran mitjançant l'aplicació E-Notum, del 
consorci Administració Oberta de Catalunya, a la qual s'accedeix per la Seu Electrònica de la web municipal 
(www.cerdanyola.cat). 

L'aplicació E-Notum enviarà d’ordinari, i només a efectes informatius, un correu electrònic i/o un missatge SMS que informarà 
del dipòsit d'una notificació electrònica. Per poder accedir a la notificació, la persona interessada o qui la representa haurà 
d’anar a l'apartat corresponent de la Seu Electrònica i identificar-se mitjançant algun sistema d’identificació electrònica, que 
és el que li permetrà visualitzar el seu contingut. 

La notificació s'entendrà vàlidament realitzada una vegada dipositada a favor de la persona interessada i s'hagi accedit al seu 
contingut. Tanmateix, la notificació es considerarà rebutjada a tots els efectes si, acreditat el dipòsit, transcorren deu dies 
naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, amb independència que s'hagi emès i/o rebut el correu electrònic i/o el 
missatge SMS informatiu esmentat anteriorment. Si la notificació s'entén rebutjada, es considerarà efectuat el tràmit i 
prosseguirà la tramitació del procediment. 

La petició per rebre les notificacions en format electrònic que es fa en aquest apartat només afecta a les notificacions 
relacionades amb aquesta sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. Aquesta petició 
podrà ser revocada en qualsevol moment, però per fer-ho caldrà que la persona interessada presenti una sol·licitud en la qual 
manifesti la seva voluntat de deixar de rebre en format electrònic les notificacions municipals relacionades amb aquesta 
sol·licitud (caldrà especificar el número d'entrada al Registre) o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la 
mateixa i només causarà efectes amb posterioritat a la revocació. 

El consentiment que es dóna en aquesta sol·licitud només és vàlid per a les notificacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i no abasta les notificacions que puguin efectuar altres Administracions públiques, encara que aquestes actuïn per 
delegació de l'Ajuntament en relació a aquesta sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la 
mateixa. 

Si la persona interessada vol rebre a partir d'ara totes les notificacions de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en format 
electrònic, cal que tramiti una sol·licitud específica, el model de la qual, així com el procediment per fer-ho, es troba a 
l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la web municipal. 

La persona interessada manifesta haver llegit i entès tota la informació anterior i accepta les condicions exposades, i per això 
facilita les dades següents, que s'utilitzaran per als enviaments d'informació i les notificacions electròniques relacionades amb 
aquesta sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. 
 

Telèfon mòbil:                                  Correu electrònic: 

                                                                                                                                        (signatura) 
 
 
INFORMACIÓ RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades 
seran tractades amb la finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit, i si ho autoritza, per l’enviament de 
comunicacions sobre activitats culturals municipals. El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. La base legal pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o el seu consentiment. Pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una 
fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o 
través de la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de dades pot consultar la Política de Privacitat de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades. 

 
 
AUTORITZACIÓ PER A REBRE INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITATS CULTURALS 

 

Vol rebre informació periòdica sobre activitats municipals organitzades o en les quals col·labora el Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès?   
                                                                                              Sí        No  
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INFORMACIONS RELATIVES A LA INSCRIPCIÓ (és important llegir-les) 
 
• Els cursos tenen una durada anual i es realitzen d'octubre a juny. 
 
• El pagament es farà per domiciliació bancària i el seu import es fraccionarà en tres càrrecs del mateix import. L’única 

excepció són els cursos monogràfics, que es pagaran en càrrec únic (llegiu la NOTA IMPORTANT a sota de l'apartat de 
dades bancàries). 

 
• La sol·licitud d'inscripció implica l'assumpció de la obligació de pagament. En cas de devolució dels rebuts presentats a 

cobrament, el deute pendent serà reclamat per via administrativa de constrenyiment. 
 
• Els alumnes poden acollir-se a la reducció de quotes segons el que estableix l'Ordenança Municipal 43, que regula la 

Tarifació Social i els preus de diferents activitats municipals. 
 
• Els cursos tenen per cada grup un nombre d'alumnes mínim i màxim per a la seva realització. La realització d'un curs 

determinat podrà ser suspesa si no s'arriba al nombre mínim d' alumnes, procedint-se a la devolució del import abonat pel 
trimestre, si fos el cas. 

 
• Si la persona interessada vol donar-se de BAIXA cal presentar formalment al Registre Municipal (OAC) la sol·licitud 

corresponent. La baixa serà efectiva a partir del trimestre següent al del dia de la seva presentació. 
 
• A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI o NIE (del pare/mare/tutor si el menor d’edat no en té). 
 
• Si la persona interessada vol sol·licitar la reducció de quota per discapacitat, a aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar el 

certificat acreditatiu de la discapacitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     (Signatura)      

Cerdanyola del Vallès , a       de                            de   
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