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Ajuntament d’Artés 

          INSTÀNCIA DE BONIFICACIÓ DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA D’ARTÉS 

 

  

 DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i cognoms / Nom de l’empresa, associació, comunitat… CIF / NIF 

  

Domicili de notificació Codi postal 

  

Municipi Telèfon Correu electrònic 

   

  

 DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) 
Nom i cognoms CIF / NIF 

  

  

 EXPOSO 

Que el meu fill/filla ....................................................................................................... és 

menor d’edat i resident a Artés, segons consta en el padró municipal, i s’ha 

matriculat pel curs ............................... a l’escola Municipal de Música d’Artés. 
 

 

 SOL·LICITO 

Que s’apliqui la bonificació corresponent sobre la quota que es paga, segons les 

bases de concessió d’ajuts per a la promoció de la cultura musical en l’àmbit 

local. 
 
 

 ADJUNTO ELS DOCUMENTS  DADES DE NOTIFICACIÓ 

 
 

 Persona a notificar 

         Sol·licitant          Representant          

 
 

        Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb           
aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic indicada  

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:  
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés – C. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telèfon 938305001 – Correu electrònic artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés (article 6 RGPD)  
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal 
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD) 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 
 

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES 
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada. 

 

 Lloc i data Signatura 
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