
 

 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 

Dades Personals 

Nom: 

Cognoms: 

DNI: 

Adreça:  

Número:  Pis:  

Codi Postal: Població: 

Telèfon contacte: 

Correu electrònic 

Data naixement: 

Dades Activitat 

Nom  Activitat: Codi inscripció:  

Preu  Activitat: Horari Activitat: 

Dades de l’entitat bancària 
 
Prego que es realitzi l’abonament de l’import ................... al número de compte: 
ES40 2038 6697 7564 0000 0462 (Bankia). 
 

 
 
 
 
 
Segell oficina 

  
 
 
 

 

En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de  Protecció de Dades de Caràcter Personal us 

informen que, mitjançant la complementació del formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran 

tractades amb la finalitat de poder informar-vos sobre la programació d’activitats periòdica de L’Espai Gatassa. A 

més, us informen de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades 

personals, al correu electrònic espaigatassa@ajmataro.cat  o al Servei de Projectes Transversals, Participació i 

Ciutadania situat al carrer Juan Sebastián Elcano, 6 – 08302  Mataró, o trucant al 93 702 28 31. Ajuntament Mataró 

NIF-P0812000H 

Data…………………………………………….

Signatura de la persona que ho sol. licita 



 

 INSTRUCCIONS PROCÉS SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. 

1.Les sol·licituds d’inscripcions es podran realitzar, en el període indicat, de forma presencial o per Internet.  
- Presencials.  Al Centre Cívic Espai Gatassa (de dl. A dv. De 9 a 13 i  de 15 a 21.45) i a les oficines d’atenció ciutadana: 
de dilluns a divendres de les 9 a les 15h. A l’Oficina d’atenció ciutadana del centre: de dilluns a divendres de les 9 a les 
15h.  
- Internet. Es podran realitzar les sol·licituds d’inscripcions a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.mataro.cat/espaigatassa) 

2.Les places són limitades a totes les activitats. En cas que la demanda superi l’oferta les places s’adjudicaran per sorteig.  
–– Les llistes de tots els cursos es penjaran, en la data indicada al web i al fulletó informatiu, a la cartellera de l’Espai 
Gatassa i a la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat/espaigatassa) 
– Les llistes es penjaran amb el nom del curs i el DNI de la persona que hagi sol·licitat la plaça.  

3.S’han d’omplir tots els camps del formulari. Si una sol·licitud no s’ha omplert correctament es podrà considerar no 
vàlida. 

4.El pagament de les activitats s’ha de fer a través de compte bancari un cop publicades les llistes amb l’acceptació i 
confirmada la realització de l’activitat. La data límit per fer l’ ingrés s’indicarà en la informació dels cursos. Si no s’ha 
realitzat l’ ingrés en el termini establert es perdrà la plaça. 

5.Cal indicar nom i cognoms de la persona que realitzarà el curs així com el curs en el concepte del pagament. 
6.Un cop fet l’ ingrés, i si no s’ha indicat nom i cognoms en el concepte de l’ ingrés, cal fer arribar el rebut de pagament ja 

sigui per correu electrònic a espaigatassa@ajmataro.cat, o bé in situ al mateix Espai Gatassa. 
7.Una vegada finalitzat el període de sol·licitud d’inscripcions:  

- Les sol·licituds nomes es podran realitzar a través del correu electrònic o de forma presencial a l’Espai Gatassa  
- Es podran sol·licitar inscripcions fora de termini en aquelles activitats on hi hagi places disponibles o per quedar en 
llista d’espera.  

8.Només es realitzarà la devolució de l’import de l’activitat en els supòsits següents:  
- Per canvis organitzatius realitzats per l’Espai Gatassa o el Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania que 
facin impossible a l’usuari realitzar l’activitat.  
– Per motius de força majors no previsibles per part de l’usuari acompanya de justificant. 

 
Adreces: 
 

• Espai Gatassa: c. Josep Monserrat Cuadrada, 1 

• Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania: c. de Juan Sebastián Elcano, 6. 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) - La Riera 48 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Rocafonda - c. de Josep Punsola, 47. 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Cerdanyola - pg. de Ramon Berenguer III, 82 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC)  Molins – c. Nicolau Guanyabens, 23-25 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC) Pla d’en Boet  - c. de Juan Sebastián Elcano, 6 

• Punt d’Atenció Ciutadana Cirera - c. de Cadis, 1 
 

 

 

 


