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DADES DEL/LA PARTICIPANT: 

Nom i cognoms  

Data de naixement  NIF: 

Adreça i Codi Postal  

Municipi i Comarca  

Telèfon fix/mòbil  

e-mail  
 

Em vull inscriure a les següents activitats: 

 

ESCOLA D’ART - ADULTS (marca amb una creu el curs que vulguis realitzar) 
 CURSOS ANUALS Del 1 d’octubre 2019 al 19 juny 2020 
 Ceràmica matins Dimarts, de 9.30 a 12 h 
 Ceràmica tardes Dimecres, de 18.30 a 21 h 
 Escultura  Divendres, de 16.30 a 19 h 
 Laboratori Fotogràfic Dilluns, de 19 a 21 h 
 Fotografia Bàsica Dimecres, de 19 a 21 h 
 Fotografia Avançada Divendres, de 19 a 21 h  
 Restauració de mobles – grup A Dimarts, de 10 a 12.30 h 
 Restauració de mobles – grup B Dimarts, de 16.30 a 19 h 
 Restauració de mobles – grup C Dimarts, de 19 a 21.30 h 
 Restauració de mobles – grup D Dimecres, de 10 a 12.30 h 
 Restauració de mobles – grup E Dimecres, de 16.30 a 19 h 
 Restauració de mobles – grup F Dimecres, de 19 a 21.30 h 
 Dibuix i pintura – grup A Dilluns, de 18 a 20 h 
 Dibuix i pintura – grup B Dimarts, de 10 a 12 h 
 Dibuix i pintura – grup C Dimecres, de 18 a 20 h 
 Dibuix i pintura – grup D Dijous, de 10 a 12 h 
 Dibuix i pintura – grup E Dijous, de 18 a 20 h 
 CURSOS MONOGRÀFICS  
 Serigrafia sobre tèxtil i paper 

(iniciació) 
Dates: del 3 d’octubre al 19 de desembre de 
2019. Dijous, de 18 a 21 h. 

 Serigrafia sobre tèxtil i paper 
(perfeccionament) 

Dates: del 9 de gener al 27 de març de 2020. 
Dijous, de 18 a 21 h. 

 Scrapbooking Dates: 8 i 22 d’octubre, 5 i 19 de novembre i 3 i 
17 de desembre de 2019. De 17.30 a 20 h.  

 Assaig Fotogràfic Dates: divendres 3 d’abril, 8 de maig, 5 de juny i 
3 de juliol de 2020, de 18 a 21 h.  

 Tècnica de raku Dates: del 20 d’abril al 18 de maig de 2020. 
Dilluns, de 18 a 21 h.  

 Figura Humana Dates: del 17 d’abril al 15 de maig de 2020. 
Divendres, de 18 a 20 h.  
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ESCOLA D’ART – INFANTS I JOVES (marca amb una creu el curs que vulguis 
realitzar) 
 CURSOS ANUALS Del 1 d’octubre 2019 al 19 juny 2020 
 Fang i ceràmica creativa Dimecres, de 17.30 a 18.30 h 
 Dibuix i pintura (De 7 a 12 anys) Dimecres, de 17 a 18.30 h 
 Dibuix i pintura (A partir de 12 anys) Dimecres, de 18.30 a 20 h 
 CURSOS MONOGRÀFICS  
 Tecnologies creatives Dates: del 7 d’octubre al 16 de desembre. 

Dilluns, de 17 a 18.30 h 
 

 

AULA DE TEATRE (marca amb una creu el curs que vulguis realitzar) 
 CURSOS ANUALS Del 1 d’octubre 2019 al 19 juny 2020 
 Teatre infantil Divendres, de 17 a 18.30 h 
 Teatre per joves Dijous, de 18 a 20 h 
 Teatre per adults Dimecres, de 10 a 12 h 
 

DESCOMPTE ESPECIAL MATRÍCULA ESCOLA DE DANSA + ESCOLA D’ART 

Marca la casella si vols gaudir de la Matrícula conjunta Escola de Dansa + Escola 
d’Art*: 

 

        Matrícula conjunta Escola de Dansa + Escola d’Art. 

        Matrícula conjunta Escola de Dansa + Escola d’Art (Restauració de mobles). 

* Descompte especial per aquells alumnes que s’inscriuen a cursos de l’Escola de Dansa i de 
l’Escola d’Art.  

ALTRES DESCOMPTES: 

Marca la casella corresponent si gaudeixes d’algun dels següents descomptes 
(s’hauran d’acreditar amb la documentació corresponent) 

        35% per a persones majors de 65 anys. 
 
         40% per a persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 33 %. 
 
         25% per a joves fins a 25 anys que s’inscriguin a cursos per a adults. 
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AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS ( marcar amb una X ) 

Sr/a .................................................................. amb DNI ............................................. 

1. - Autoritzo a l'Ajuntament de Celrà a domiciliar la quota trimestral en concepte dels serveis rebuts per 
part de l'Àrea de Cultura al meu compte bancari.   SI __   NO __ 

2. - Dono el meu consentiment a l'Àrea de Cultura per a l’ús de la meva imatge ( Llei 5/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge ) en documentació i 
mitjans relacionats amb l'activitat.  SI__  NO __ 

3.- D’acord amb el nou Reglament general de Protecció de Dades, que ha entrat en vigor el dia 25 de 
maig del 2018, i per complir amb els requisits de consentiment, vull rebre els correus electrònics relatius 
a l'activitat pròpia de l’Àrea de Cultura. SI__  NO __ 

4.‐ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a l’annex I d’aquesta sol·licitud. 
SI__  NO __ 

5.‐ He llegit i estic d'acord amb la normativa de l'Àrea de Cultura i Ordenances municipals que consta a 
l’annex II d’aquesta sol·licitud. SI__  NO __ 

AUTORITZACIÓ MENORS ( marcar amb una X ) 

Sr/a .................................................................. amb DNI ............................................. 

com a pare/mare o tutor legal del meu fill/a....................................................................... 

1- Autoritzo que el meu fill/a participi en les activitats culturals organitzades per l’Àrea de Cultura a les 
que ha estat inscrit.  

2- Autoritzo a l'Ajuntament de Celrà a domiciliar la quota trimestral en concepte dels serveis que ha rebut 
el meu fill/a, per part de l'Àrea de Cultura al meu compte bancari.   SI __   NO __ 

3- Dono el meu consentiment a l'Àrea de Cultura per a l’ús de la imatge del meu fill/a ( Llei 5/1982, de 5 
de maig, sobre el dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge ) en documentació i 
mitjans relacionats amb l'activitat.  SI__  NO __ 

4- Dono el meu consentiment perquè es prenguin les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari 
adoptar en cas d'urgència. SI__  NO __ 

5- Traslladar al meu fill/a, en cas necessari, al CAP o hospital, amb previ avís del pare, mare o tutor. SI__  
NO __ 

6- Observacions / al·lèrgies, discapacitat física o psíquica, altres ......................................... 

 

 

 

Celrà, dia .................... del mes .....................del 2019 

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: sol·licitud d’inscripció a les activitats de l’Àrea de Cultura (Gestió d’activitats culturals i de lleure). 
Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà 
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds per inscriure’s a les activitats de l’Àrea de Cultura.  
Legitimació: compliment d’una obligació legal. 
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Drets de les persones destinatàries: podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades (dret d’oblit), i la limitació o oposició 
al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a l’apartat “Avís 
legal i protecció de dades de caràcter personal” de la pàgina web de l’Ajuntament de Celrà. 
 

 
ANNEX I 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
MARC NORMATIU 
 
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament de Celrà es fonamenta en el Reglament 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis 
relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD. Contacte:  Assessoria jurídica LEGALMENT. Tel 
34972221691. dpd@legalment.net. 
 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 
 
En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, l’Ajuntament ha aprovat el Registre de les Activitats de 
Tractament de l’Ajuntament de Celrà amb efectes a partir del dia 25 de maig de 2018, amb els continguts que figuren 
a la pàgina web de l’Ajuntament (www.celra.cat). 
 
La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al 
mateix formulari i la segona a la seu electrònica. 
 
En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta 
circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment. 
 
DRETS 
 
La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. 
Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, 
són els que s’indiquen tot seguit: 
 
Dret d'accés 
L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir 
a aquestes dades i a obtenir informació. 
 
Dret de rectificació 
Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. 
L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals 
incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. 
 
Dret de supressió (dret a l'oblit) 
L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"). 
 
Dret d'oposició 
L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. 
 
Dret a la limitació del tractament 
És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la 
finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona 
interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. 
 
Dret a la portabilitat 
L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format 
estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits 
següents: El tractament es basa en el consentiment o en un contracte i el tractament es fa per mitjans automatitzats.  
 
CONTACTE 
En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una 
petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Celrà:Assessoria jurídica LEGALMENT. Tel 
34972221691. dpd@legalment.net  



 
INSCRIPCIÓ CURS 2019-2020 

ACTIVITATS ÀREA DE CULTURA 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972 49 20 01 – Fax: 972 49 27 88 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 
 

5

 

 

 

ANNEX II 

CONDICIONS  I NORMATIVA DE MATRICULACIÓ A LES ACTIVITATS DE L’ÀREA DE 
CULTURA 



1. Al fer la inscripció cal presentar les dades personals i el full de dades bancaris (si no s’ha 
fet anteriorment) 

2. Si les activitats no arriben a un mínim de 8 d’usuaris/es es suspendran. 
3. L’Àrea de Cultura es reserva el dret de modificar o alterar qualsevol activitat programada 
4. Els rebuts es domiciliaran trimestralment la primera setmana dels mesos d'octubre, gener 

i abril. 
5. Per cursar la baixa de l’activitat cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i fer un 

registre d’entrada a l’Ajuntament fins el dia 28 del mes anterior a l’inici del trimestre i 
tindrà efectes a partir del trimestre següent al registre d’entrada.  

6. Baixes fora de termini: únicament s’acceptaran baixes fora de termini en aquells casos 
que siguin degudament justificades per raons mèdiques. Per tramitar la baixa caldrà 
presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntat el corresponent 
informe mèdic on s’especifiqui que l’alumne/a no pot continuar realitzant l’activitat en la 
qual està matriculat/da. En aquest supòsit la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de 
la data del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute dels mesos naturals 
sencers següents a partir de la data del registre d’entrada a l’Ajuntament.  

7. Podran gaudir d’una reducció de la tarifa, en els cursos de l’Àrea de Cultura: 
a) Reducció del 35% per les persones de 65 anys o més. 
b) Reducció del 40% per les persones amb discapacitat física o psíquica equivalent o 

superior al 33%. 
c) Reducció del 25% per a les persones de fins a 25 anys, sempre que s’inscriguin a 

cursos per a adults dirigits a persones majors de 25 anys.  
8.1 Les reduccions no són acumulables, aplicant-se sempre la més beneficiosa per a 
l’usuari/a. 
8.2 Per gaudir d’aquestes reduccions caldrà acreditar-ho documentalment i cal que 
l’usuari/a ho sol·liciti.  

9. Per als cursos que s’estenen al llarg de varis mesos, caldrà pagar la quota trimestral, 
mitjançant domiciliació bancària. Per als cursos monogràfics, el pagament s’exigirà en règim 
d’autoliquidació a través d’una carta de pagament, abans de l’inici del curs o taller.  
10. Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per la via de constrenyiment.  
11. En cap cas es retornaran els imports de la matrícula.  
 
 
 

 

 

 

 

 


