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Fitxa inscripció 

Curs de Manipulació d’Aliments 

Dades personals 

DNI / NIE / PASSAPORT / 
ALTRES 

 Data de Naixement  

Nom i cognoms  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

Dades bancàries 

CODI IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

     

 

Normativa 

 

1. El curs s'impartirà de manera presencial a la Sala d'Actes del CTC Centre Tecnològic i Comunitari Avda. 

Catalunya nº 60,  el dia 22 de novembre de 2021 de 9:30 a 14:30h. 

2. El preu del curs és de 30€. El pagament es realitzarà per domiciliació bancaria. 

3. La baixa voluntària s'ha de comunicar per escrit al registre de l’Ajuntament de Masquefa màxim el dia 

abans de que comenci el curs i un cop començat el curs, no es retornarà l’import. 

4. Un cop finalitzat el curs s'entregarà un certificat acreditatiu als alumnes.  

5. El curs es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 12 alumnes matriculats. 

 

Perfil: Persones a partir de 16 anys  interessades en certificar-se en manipulació d’aliments. 

Imparteix: Nuria Durán Martí. Nutrició Infantil i Familiar. 
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Informació de domiciliació bancària 
Servei prestat per l’Ajuntament de Masquefa: Curs Manipulació d’aliments 
 
 
 
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a l’Ajuntament de Masquefa a 
enviar ordres a la vostre entitat financera per carregar els imports corresponents al vostre compte d’acord 
amb la prestació servei municipal sol·licitada. 
 
El titular del compte és la persona inscrita en aquest formulari. Només si no coincideix el titular del 
compte amb la persona inscrita, ompliu l'apartat següent: 
 
Titular o raó social del compte bancari:  

Adreça completa:  

DNI / NIE / NIF/ ident:  

Telèfons  

Correu electrònic:  

 
 
Signatura de l’alumne                                                                    Signatura del titular del compte bancari 

 
   He estat informat que l’Ajuntament de Masquefa tractarà i desarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives. 
 
Masquefa,                                de                              de 20  

 

Signatura de l’alumne 

 
 
 
 
 
 
Autorització dret d’imatge: 
Amb aquesta inscripció, autoritzo a fer fotografies de la formació en la que participo per tal de ser utilitzades per l’Ajuntament de 
Masquefa en els seus mitjans de comunicació municipal. En cas contrari, cal comunicar la no autorització a ctc@masquefa.net 
 
Protecció de dades: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa 
Finalitat del tractament: Curs Manipulació d’aliments 
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Destinataris: Ajuntament de Masquefa 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-
vos al correu electrònic: ctc@masquefa.net 
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