
 
   

TALLER DE GRAVAT 
CURS 2009/2010 

 
Full de matrícula 

 

�  1r nivell  �  2n nivell  �  taller de pràctiques 
 

ALUMNE/A 
 

nom i cognoms ______________________________________________________________________ 

carrer  _____________________________________________________________________________ 

CP _________________    població  _____________________________________________________ 

data naixement ______________________         DNI       _____________________________ / _____  

tel. ___________________________   mòbil  ______________________________________________    

correu electrònic _____________________________________________________________________ 

 

 

TITULAR DEL COMPTE 
 

Nom i cognoms ______________________________________________________________________ 

DNI     __________________________________________________ / _________________________ 

 

Codi del banc Núm. oficina DC Número de compte 

                    

 

Autoritzo el pagament dels rebuts que l’Institut Municipal d’Acció Cultural presenti al cobrament en 
aquest compte en concepte del curs 2009/2010 del Taller de Gravat.  
 
 

 

 

 

Signatura del titular del compte                              
 

 

PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CAL: 
• Full de matrícula 
• Fotocòpia del DNI de l’alumne/a 
• Fotocòpia document acreditatiu del número de compte 

 
* CAL QUE OMPLIU AQUESTA FITXA A MÀQUINA O AMB LLETRES MAJÚSCULES 

 

 
 



Drets 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, l’interessat/da dóna el seu consentiment de forma expressa al tractament de les 
dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades en un fitxer de divulgació 
cultural, el titular i responsable del qual és l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Mataró. Sempre 
que ho consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel�lar les seves dades, adreçant-se per escrit 
a l’IMAC, carrer Sant Josep, 9, 08302 Mataró. 
D’acord amb l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, 
l’interessat accepta rebre informació de l’entitat a través del seu correu electrònic o altres mitjans. 
 
D’acord amb l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre 
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’interessat autoritza que 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) de Mataró pugui enregistrar imatges del tallers i/o 
treballs que durà a terme durant el curs al qual s’ha inscrit, en qualsevol format (mecànic o 
electrònic), amb l’únic propòsit de difondre, internament o externament, les activitats la publicitat 
referida a l’exhibició pública dels treballs o bé altres publicacions editades per l’IMAC. S’exclou, de 
forma explícita, aquest consentiment per a qualsevol enregistrament d’imatges amb finalitat 
comercial 
 
Així mateix, dóna a l’IMAC de Mataró les peces B.A.T produïdes per a l’exposició organitzada per l’ 
IMAC i en cedeix gratuïtament i en exclusiva a l’IMAC, la propietat i els drets d’explotació, referits 
a la seva reproducció, distribució i comunicació pública, per a qualsevol país del món, en qualsevol 
idioma i en qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els 
audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics fins que l’objecte passi a domini públic.  
La modalitat de cessió és amb caràcter indefinit i sota les següents condicions: 1) integrar aquest 
objecte a la col�lecció de l’IMAC sense perjudici dels possibles desplaçaments que calgui efectuar 
amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o conservació; 2) posar l’objecte a disposició dels 
investigadors i del públic, en general, per a la seva divulgació, de manera que els responsables 
tècnics de l’IMAC estimin més adient; 3) mantenir l’objecte en les condicions de seguretat i 
conservació que garanteixin la seva preservació; 4) procedir a l’organització i/o l’elaboració dels 
instruments de descripció per facultar-ne l’ús i la difusió; 5) vetllar perquè en tots els usos públics 
d’aquest objecte per part de l’IMAC i de tercers es respectin els drets morals de l’autor, quant a 
identificació d’autoria; per la qual cosa reconeix a l’IMAC la facultat d’establir els criteris de 
tractament específic més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació de la peça objecte 
de donació. 
 

 

 

 
Signatura de l’interessat/da       Autoritzo     Denego 
 
 

NOTES 
• L’Institut Municipal d’Acció Cultural es reserva el dret de cancel�lació del curs en cas de no 

omplir-se el grup. 
• L’alumne no es considerarà admès fins que no s’hagi formalitzat la matrícula. 
• El curs té un cost total de 540 euros que, per facilitar-ne el pagament, l’IMAC estableix el seu 

fraccionament mitjançant dos pagaments per quadrimestres de 270 euros.   
• Les quotes es liquidaran per rebuts domiciliats els mesos d’octubre (2009) i febrer (2010).   
• Els rebuts no liquidats es tramitaran per Recaptació Executiva amb els recàrrecs corresponents. 
• L’alumne/a es compromet a assistir regularment a les classes. La no assistència no eximeix del 

pagament de totes les quotes quatrimestrals. Les baixes s’han de formalitzar amb l’imprès 
corresponent a l’Institut Municipal d’Acció Cultural i tindran efectes a partir del quatrimestre  
següent de la seva presentació. 

• L’alumne ha de comunicar a l’IMAC qualsevol canvi en les dades personals (adreça, telèfon...). 
• Les despeses de tramitació generades pels rebuts tornats per causa aliena a l’Institut Municipal 

d’Acció Cultural aniran a càrrec del titular. 
 


