
 

 

INSCRIPCIÓ CASAL ARTÍSTIC 2020 

 

MARCA L’OPCIÓ QUE MÉS T’INTERESSI I ESPECIFICA LES DATES  

 

 Import Dates  (del 29 de juny al 31 de juliol) 

2 setmanes 160,00 € Dates:              

3 setmanes 200,00 € Dates: 

4 setmanes 235,00 € Dates: 

5 setmanes 270,00 € Del 29 de juny al 31 de juliol 

 

Dades del pare / mare o tutor/a 

Nom______________________Cognoms__________________________ 

Adreça__________________________Codi postal _________________ 

Municipi_______________ Comarca______________________________ 

Telèfon fix________________Telèfon mòbil_______________________ 

D.N.I__________________ E-Mail ______________________________ 
 

Dades de l’infant participant a l’activitat 
Nom_____________Cognoms_______________________________ 

Data de naixement: _______________   D.N.I: _________________ 

Telèfon de contacte en cas d’emergència:  _____________________ 

Observacions (al·lèrgies, discapacitats físiques o psíquiques, situació 

familiar,...):__________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
 
Firma 
 
 
 
      
         

Celrà, ___/___/2020 



 

 

Nota important: 

Cal omplir correctament totes les dades, si no, no s’acceptarà la inscripció.  
 

Documentació que cal adjuntar: 

fotocòpia del DNI de l’infant. 
fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a. 
fotocòpia de  la targeta sanitària 
fotocòpia del llibre de vacunes (si en té) 
una foto de carnet del/a participant amb el nom i cognom a darrera. 
*Si l’infant ja va realitzar el casal artístic 2019, només cal que adjunti el 
llibre de vacunes, a no ser que hagi renovat el DNI. 
 
És important que adjunteu la documentació necessària per acreditar 
la puntuació en cas d'haver d'aplicar els criteris de prioritat en 
l'atorgament de les places. 
 

Informació COVID-19 
 
El casal artístic 2020 segueix els protocols de seguretat detallats als criteris 
generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 
aprovades per el PROCICAT.  
 
Criteris de prioritat en l’atorgament de les places(*) 
 
Degut a la situació de pandèmia per la COVID-19, i vistes les mesures que 
s’hauran de seguir per garantir els protocols de seguretat, el Casal Artístic 
2020 només podrà assumir la inscripció de 30 infants.  
Per aquest motiu, es proposen els següents criteris de prioritat en 
l’atorgament de les places: 
 
Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal artístic són els 
següents: 
 

a. En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui es 
vol inscriure i pare/mare/tutor/a estiguin degudament 
empadronats/des a Celrà a data 1 de juny de 2020. 

b. En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies 
que resideixin en altres municipis. 

 
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en 
compte la puntuació obtinguda en funció dels següents factors: 
 
 
En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà: 
 
1. Infants inscrits al casal artístic 2019: 1 punt 
2. Infants inscrits als curs 2019-2020 de l’Escola d’Art: 1 punt 



 

 
 
3. Factor familiar:  

 
- Famílies nombroses: 2 punts 
- Famílies monoparentals: 2 punts 
- Famílies en que tots els adults a càrrec han de treballar: 2 punts 

 
Caldrà acreditar documentalment aquest factor de la següent manera: 
 

- Família nombrosa: Carnet corresponent o llibre de família 
- Família monoparental: Carnet corresponent 
- Famílies en que tots els adults a càrrec han de treballar: 

contracte de treball 
 

4. Factor d’empadronament: 
 

- Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts 
- Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts 
- Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts  

 
L’ajuntament comprovarà els anys d’antiguitat al padró. 
 
 
En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis 
es farà un sorteig per adjudicar les places que hagin quedat vacants. El 
sorteig es farà per famílies. 
 
(*)Informació pendent d’aprovació 
 
Més informació: 972.49.20.01 /cultura@celra.cat / 

https://escoladart.celra.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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  


