
                  

 
 

 
MATRÍCULA ILLA OBERTA TALLERS D’ART CURS 2020/2021 

 

Dades de l’alumne/a(*) 

DNI  Nom  Cognoms  

Adreça  Telèfon  

Adreça electrònica  

Municipi  Codi postal   

Data de naixement  

 

Dades del  tutor o la tutora en el cas d’alumnes menors d’edat. 

NIF  Nom i cognoms  

NIF  Nom i cognoms  

 
 
Formalitza la matrícula per al/s següent/s Taller/s d'art: 
 

 

 
En el cas dels Tallers Infantils d’Art, l’assignació de grup es farà en funció de l’any de naixement 
de l’alumne. 

Grup de dilluns, 6 - 7 anys, nascuts el 2013 i 2014 
Grup de dimarts, 8 - 9 anys, nascuts el 2011 i 2012 
Grup de dimecres, 12 - 16 anys, nascuts entre els anys 2004 i 2008 
Grup de dijous, 10 - 11 anys, nascuts el 2009 i 2010 

 
 
DADES DE PAGAMENT: 
Import del curs: 
Forma de pagament: 
 
 
 Codi IBAN      Codi Entitat         Codi Agència          DC                          Núm. de Compte 

E S                            

 
 
Autoritzo l'Ajuntament de Sabadell perquè presenti a l'entitat bancària abans esmentada, els 
rebuts de l'Escola Municipal d'Art Illa de Sabadell, corresponents al curs a dalt esmentat del 
programa Tallers d'Art, segons tarifes establertes, i accepto les condicions de matrícula. 
 

Es podrà optar per qualsevol de les següents formes de pagament: 
 
- Pel que respecta als tallers de caràcter anual les condicions seran les següents: 
 

a) Es podrà realitzar un únic pagament per l’import total del taller en el moment de 
formalitzar la matrícula. 

b) En cas de pagament fraccionat s’estableix el següent: 
 

- Un 20% de l’import del curs s’abonarà en concepte de matrícula. 
- El 80% restant de l’import del curs fraccionat en 9 pagaments d’octubre a juny. 

 
L’obligació del pagament del preu públic neix en el moment de la formalització de la matrícula i 
les quotes mensuals s’acrediten el primer dia hàbil de cada mes, des del mes d’octubre al mes 
de juny del curs escolar corresponent. 



                  

 
 
 
En cas que un/a alumne/a es matriculi a qualsevol curs anual del programa un cop començat, 
haurà d’abonar la part proporcional dels mesos restants, segons el següent: 
 
           Si la matrícula es formalitza fins al dia 15 inclòs s’acredita la quota mensual omplerta. 

    Si la matrícula es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la quota mensual. 
 
- Pel que respecta als tallers que no tenen caràcter anual el preu és per tot el curs per tant 
l’obligació de pagament neix en el moment de la matrícula, no obstant, es podrà optar per un 
pagament fraccionat sense que això suposi una exempció del pagament de l’import total del 
curs en cas de baixa del mateix. 
 
Això no obstant, si el centre pot cobrir de forma immediata la plaça per un altre alumne es 
deixaran d’emetre els rebuts pendents, o es retornarà la part proporcional si s’ha optat pel 
pagament fraccionat. 
 
Es podrà optar, doncs per les següents formes de pagament: 
 

a) realitzar un únic pagament per l’import total del taller en el moment de formalitzar la 
matrícula. Aquesta serà l’única modalitat de pagament per aquells cursos d’import 
inferior a 200€. 

 
b) Pagament fraccionat: 
 

o Els cursos que tinguin un preu igual o superior a 200€ es podrà efectuar el 
pagament en dos terminis: el primer i segon mes del curs. 

o Els cursos que tinguin un preu igual o superior a 300€ es podrà efectuar el 
pagament en tres terminis: el primer, segon i tercer mes del curs. 

o Els cursos que tinguin un preu igual o superior a 400€ es podrà efectuar el 
pagament en quatre terminis: el primer, segon, tercer i quart mes del curs. 

 
En el cas de pagament fraccionat, els rebuts corresponents es passaran al cobrament a través 
de domiciliació bancària dels dies 1al 15 de cada mes. 
 
Baixes: 
 
Els alumnes que vulguin causar baixa en aquests tallers ho han de comunicar per escrit al 
Registre General de l’Ajuntament i al propi centre, essent els efectes els següents: 
 
A – Cursos de caràcter anual: 
 

a) L’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà en cap cas. 
b) En relació a les quotes mensuals, en cas que un/a alumne/a es doni de baixa en els 

estudis no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin abonat fins aquest moment. 
La baixa s’haurà de comunicar com a màxim abans del dia 1 del mes en el que es 
vulgui fer efectiva la baixa. 

c) En el cas dels cursos anuals dels alumnes que hagin optat per abonar l’import íntegre 
del preu públic es retornarà la part proporcional. 

 
B – Cursos de caràcter no anual: 
 

a) En cas dels cursos que no tenen caràcter anual els alumnes que es donin de baixa 
hauran d’abonar la totalitat de l’import del curs, encara que hagin optat pel pagament 
fraccionat.  

b) Això no obstant, si el centre pot cobrir de forma immediata la plaça per un altre alumne 
es deixaran d’emetre els rebuts pendents, o es retornarà la part proporcional si no s’ha 
optat pel pagament fraccionat. 

 

L’alumnat del qual constin impagaments de cursos anteriors no es podran matricular en altres 
tallers o cursos si no abonen els rebuts pendents. 



                  

 
 
 
 
 
 
Com a tutor/ra de l’alumne, o com alumne major d’edat, declaro que són certes les dades que faig 
constar en aquest document. Així mateix, autoritzo l'Ajuntament de Sabadell perquè presenti a l'entitat 
bancària abans esmentada, els rebuts de l'Escola Municipal d'Art Illa de Sabadell, corresponents al 
curs a dalt esmentat del programa Tallers d'Art, segons tarifes establertes, i accepto les condicions de 
matrícula.  

 
 
Declaració del tutor o la tutora, o de l’alumne/a major d’edat i autorització de cobrament 
 
 

__________________________________________, com  a _______________________________,  
 
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document. 
 
Sabadell, _____de__________ de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
L’interessat/la interessada o representant legal     Segell del centre 
 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals  Ús d’imatges de l’alumne/a (Llei 1/82) 

Base jurídica 
del tractament 

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)  Sí       No       
     
Autoritzo a què la meva imatge/la imatge del 
meu fill/a i els meus/seus treballs puguin 
aparèixer en fotografies corresponents a 
activitats escolars lectives, complementàries 
i extraescolars organitzades pel centre i 
publicades en pàgines web del centre, en 
filmacions destinades a difusió pública no 
comercial, en fotografies per a revistes o 
publicacions d’àmbit educatiu o en 
presentacions digitals de difusió i recerca de 
les tasques del centre” 

Responsable 
del tractament 

AJUNTAMENT DE SABADELL  

Finalitat del 
tractament 

Gestió de les diferents activitats educatives.  

Exercici de 
drets dels 
interessats 

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, 
adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al 
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell 

 

Informació addicional ampliada al revers de la pàgina  

 



                  

 
 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 
Ajuntament de Sabadell. Pl. Sant Roc, 1 08201. Sabadell 
Telèfon. 937453100 Servei d’Atenció Ciutadana 93 745 31 10 
Adreça electrònica: protecciodades@ajsabadell.cat 
Delegat de Protecció de Dades. dpd@ajsabadell.cat  

 

Amb quina finalitat fem aquest tractament de les vostres dades personals?  
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar 
de les diferents activitats educatives. 
 
Quant de temps conservarem les vostres dades?  
Les dades personals proporcionades es conservaran el termini necessari per complir amb la 
finalitat per la qual es van recaptar o el  que estableixi la legislació en matèria d’arxiu 
documental. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?  
La base legal per al tractament de les vostres dades és la prevista a:  

 És necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o altre persona física, o per 
complir una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics 

 

A quins destinataris es podran cedir les vostres dades?  
Altres administracions públiques competents.  
 

 

Quins són els vostres drets?  

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sabadell 
estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.  

 Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les 
dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les 
dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.  

 Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies previstes a l'article 
18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves 
dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar 
reclamacions.  

 Oposar-se al tractament de les seves dades, tret de motius legítims imperiosos o per 
exercir o defensar possibles reclamacions.  

 Dret a la portabilitat, a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús 
comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, Ajuntament o Entitat 

 
Com podeu exercir els drets?  

 Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Sabadell, a qualsevol de les oficines 
d’Atenció Ciutadana. 

 Mitjançant el/s formulari/s electrònic/s disponibles a la pàgina web municipal: 
www.sabadell.cat 

 
Quines vies de reclamació hi ha?  
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació davant: 

 Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Sabadell dpd@ajsabadell.cat  

 L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici  
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