
Curs acadèmic: __________________ 

Codi escola: 08044041 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

Núm. de matrícula: 

Dades personals alumne/a

Nacionalitat:

Nom i cognoms: 

Adreça:

Localitat:

Adreça electrònica: 

Data naixement: 

DNI /NIE:  

País naixement: 

Núm. seg. social:

Dades mare, pare o tutor/a (omplir en cas d’alumnat menor d’edat):
Nom i cognom: Telèfon: 

Nom i cognom: Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Adreça electrònica:

Modalitat / curs: 

Modalitat / curs:

DNI /NIE:

4t Familiar

Número de compte

Opció 1: 1: 

 Codi postal: 

       Telèfon: 

Localitat naixement:

   2n Taller 

Opció 2:

Titular del compte:

IBAN

En cas de quota fraccionada, marqueu la casella:

Descomptes aplicables

2n Familiar              Família Monoparental*            

Vidu/Vídua*                     Invàlid/a* 

Altres: 

Si heu escollit Tallers d'Expressió creativa, especifiqueu el curs escolar de l'infant:

Dades bancàries

Família Nombrosa* 

* És necessari presentar el document justificatiu vigent.

No serà aplicable mes d’un descompte i que s’aplicarà el mes beneficiós. (ordenança fiscal 28 i ordenança de preus públics).

Data:  Signatura:
La firma d’aquest imprès suposa l’acceptació de la matrícula per al curs acadèmic i de la normativa de règim intern vigent en aquest centre. Per cancel·lar la 
matrícula, i el conseqüent càrrec de les mensualitats, cal signar la sol·licitud de baixa que trobareu a www.artedra.net i enviar-la a l'adreça electrònica 
info@artedra.net (les baixes efectuades entre el dia 1 i el 15 implicaran el pagament del 50% de la quota mensual, i les efectuades entre el 16 i l’últim dia de 
mes del 100%).
Autoritzo a l’escola d’Art i Disseny Edra perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius, comunicacions 
i altres informacions en les quals jo resulti interessat per mitjans electrònics. (es notificarà al progenitor que s’hagi ficat en primera opció, tret que es marqui 
la següent casella:          ) 

3er Familiar

Pensionista per invalidesa permanent, Jubilat/
da o vidu/a (més gran de 60 anys)*

En cas de voler rebre les notificacions de l'escola ambdós responsables, marqueu la casella:

Dades acadèmiques

edRa, Escola d'Art i Disseny
c/ Joaquim Blume, 28 (Complex Cultural de l'Escardívol) 08191 Rubí - Telf. 935 887 000 Extensió 4407- info@artedra.net



ANNEX SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y Garantia dels 
Drets Digitals,  les disposicions vigents de  la Llei Orgància 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, les disposicions vigents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat 
de l’Ajuntament de Rubí. 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament de Rubí

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
delegatprotecciodades@ajrubi.cat

NOM DEL TRACTAMENT
Matrícula de l’Escola d’Art i Disseny de Rubí EDRA. 

FINALITATS
Disposar dades dels alumnes per possibilitar la comunicació amb el centre.
Disposar d’informació per poder organitzar la formació.
Disposar de les dades bancàries dels alumnes per poder gestionar el cobrament dels preus públics.

LEGITIMACIÓ
La base jurídica del tractament de les dades és l’execució del contracte adminsitratiu per a la prestació del servei al que 
l’usuari es matricula.

DESTINATARIS
El propi centre.
Els serveis econòmics de l’Ajuntament de Rubí
La informació bancària es comunicarà a l’entitat bancària que gestiona el cobrament dels preus públics.
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i migració.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
El que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

DRETS
Vostè podrà revocar el seu consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió, limitació, oposició i portabilitat. Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari com pel seu representant, 
mitjançant sol·licitud escrita i signada tant presencialment a la Oficina d'atenció ciutadana, com per escrit a la següent 
adreça:

Ajuntament de Rubí
Plaça Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i 
contingut concret del dret exercitat.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Consulti la nostra política de privacitat: https://www.rubi.cat/ca/

Data:               Signatura:

edRa, Escola d'Art i Disseny
c/ Joaquim Blume, 28 (Complex Cultural de l'Escardívol) 08191 Rubí - Telf. 935 887 000 Extensió 4407- info@artedra.net
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