Sol·licitud Fraccionament de l’import de la matrícula
Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Música
Dades personals
Nom i cognoms alumne/a

DNI/Pass.

Si l’alumne/a és menor: Nom i cognoms pare/mare/tutor/a

DNI/Pass.

Domicili (carrer, plaça...)

Núm. Pis i Porta

Població

CP

Telèfon

Correu electrònic:
Dades acadèmiques
Estudis que matricula

Curs escolar:

Especialitat :

Nivell:

Altres dades
Carnet de família nombrosa?
Categoria general:
Categoria especial:

Si

No
Caducitat:

Sol·licitud
Sol·licito el pagament fraccionat de la matrícula dels ensenyaments musicals per al curs acadèmic
2017–2018.
D’acord amb el que s’estableix a les Ordenances fiscals municipals de l’any 2017, (O.F.núm.21), el pagament
el realitzaré de la següent manera:
1. el primer pagament inclourà les taxes administratives i el 60% de l’import total de la matrícula del
curs i es farà efectiu en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant ingrés efectuat en el compte
bancari que el Patronat indiqui, dins del període de formalització de matrícula establert per al curs
2017-2018.
2. el segon pagament, equivalent al 40% restant, es farà mitjançant càrrec domiciliat al meu compte
bancari, (el que consta en l’autorització de mandat SEPA lliurat) dins del període comprès entre els
dies 20 i 30 d’octubre.

No eximirà del pagament total de la matrícula el fet que l’alumne/a pugui ser baixa durant el curs
acadèmic 2017-2018, llevat dels supòsits que es contemplen en l’apartat 3.1.9. de l’O.F. núm. 21.
Amb la signatura d’aquest document em comprometo al pagament total de la matrícula del curs
acadèmic 2017 - 2018.
Vila-seca,

d

de 2017

Signatura

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran
incloses en un fitxer titularitat del Patronat de Música de Vila-seca amb la finalitat de gestionar les activitats acadèmiques i només es podran cedir
a tercers per a l’esmentada finalitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en les condicions previstes en la legislació
vigent, mitjançant comunicació escrita adreçada al Registre del Patronat de Música, situat a la Av. De la Generalitat, 27,de Vila-seca (43480).

