
 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ SORTIDA - DIMECRES 27 D’ABRIL DE 2022 

TEATRE VICTÒRIA – Billy Elliot, el musical 

Preu 50,00 € 

Nom i cognoms  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

Dades bancàries 

CODI 

IBAN 
ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

     

 

NORMATIVA I FUNCIONAMENT 

1.- Sortida davant de l’Ajuntament a les 18.30h 

2.- La recollida de la sortida al teatre es farà a la Plaça de les Drassanes 

3.- La sortida programada es portarà a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 25 persones inscrites 

4.- Places limitades 

5.- El dia de la sortida s’ha de portar el full d’inscripció enregistrat degudament 

6.- Les inscripcions es poden presentar: 

- On-line: a través de la web de l'ajuntament de Masquefa / Seu electrònica / Instància Genèrica / 

https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

tramits/tramits/instancia-generica, annexant el full d’inscripció 

- Presencial: demanant cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament 93 772 50 30 a l’Oficina d’Atenció al 

Vilatà (OAV) habilitada temporalment al Centre Tecnològic Comunitari (Av. Catalunya, 62 – 

porta d’accés Masquef@ula), portant el full d’inscripció omplert 

7.- Un cop formalitzat el pagament no es retornarà l’import abonat 

 

Autorització dret d’imatge: 

Amb aquesta inscripció, autoritzo a fer fotografies de l’activitat 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 cultura@masquefa.net  

Protecció de dades: 

Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa – Cultura 

Finalitat del tractament: Fem Cultura  

Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 

Destinataris: Ajuntament de Masquefa – Cultura 

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al 

correu electrònic: cultura@masquefa.net 

https://seu-e.cat/ca/web/masquefa/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
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INFORMACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Preu Públic aprovat en Junta de Govern Local de la corporació, SESSIÓ ORDINÀRIA del 14 de març de 

2022. 

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 es la persona inscrita en aquest formulari.  

 Només si no coincideix el titular del compte amb la persona inscrita, ompliu l'apartat 

següent: 

 

 1 Titular o raó social del compte bancari: _____________________________________________ 

 

 2 Adreça completa: _____________________________________________________________ 

 

 3 DNI /NIE/ NIF/ Ident.: __________________________________________________________ 

 

 4 Telèfons / correu electrònic: ______________________________________________________ 

 

Signatura del mandat 

 

 

 Titular del rebut,    Titular del compte bancari 

 

 

 

 

      He estat informat de què aquesta Entitat 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 2022 

 

Signat 

 


