
 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’ARTESANS DE 
CANYELLES. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el garantia dels drets digitals i 
el reglament que la desenvolupa, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de l’Onze de Setembre n. 1, 08811 
CANYELLES (BARCELONA). 

 

  INSCRIPCIÓ PER A NOUS ARTESANS DE L’ARTÍFEX 2020-21 
 
DADES PERSONALS:  
NOM I COGNOMS: NIF: 

ADREÇA: LOCALITAT: 

PROVÍNCIA: CODI POSTAL: 

TELÈFON DE CONTACTE: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

FORMACIÓ EN LA QUE ESTÀ INTERESSAT/ADA: NIVELL inicial, mig, alt 

 Curs de Vidre: dijous o divendres de 9:30h a 12:30h i dijous o divendres tarda de 17h a 20h  

 Curs de Ceràmica: dimarts o dimecres de 9:30h a 12:30h i dimecres de 17h a 20h  

 Curs de Pintura: dilluns i dimecres de 10h a 12h o dimarts i dijous de 10h a 12h  

 Curs de Fang en Volums: dilluns, dijous, divendres o dissabtes de 9:30h a 12:30h                                       

 Curs de Costura: dilluns de 9:30h a 12:30h   

 Curs de Puntes de Coixí: dimecres de 17h a 20h                               

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (mirar criteris subvencionables a l’annex): 
                                                                    SÍ                         NO      

 

FORMA DE PAGAMENT: 
1. A través de transferència bancària o abonament al compte: IBAN ES40 2100 6115 02 0200055463   

 Quota mensual 

               Quota Trimestral 
A través de domiciliació bancària al següent número de compte:  

 
ES                        

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ COM A SOCI/A DE L’AAC. Estic informat/da de les finalitats i activitats de l’ AAC (mirar annex).  
     SÍ      NO      

 

AUTORITZACIÓ PER A REBRE LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNICAMENT: 
     SÍ      NO      

 

DESITJA REBRE EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE CANYELLES: 
                                                                   SÍ       NO     

 
AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ I  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL QUE ELABOREM 

     SÍ      NO      

 
Signatura 
 

                               
 

    
 
 
 

                          Canyelles,   de   2021 
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ANNEX: FINALITATS I CONDICIONS DE 
L’ASSOCIACIÓ D’ARTESANS DE CANYELLES 

 

1. L’ Associació d’Artesans de Canyelles és una entitat sense ànim de lucre l’objecte de la qual és donar a 
conèixer els productes artesans i/o d'artesania de diferents oficis artesanals retrobats mitjançant fires, cursos, 
tallers i altres accions de promoció, per tal d’apropar a la gent a aquesta forma de treball que comprèn gran 
quantitat de productes i activitats. 
 

2. Els objectius principals de l’associació són: 
 

a. Fomentar i promocionar l’artesania de diferents oficis retrobats del municipi de Canyelles. 
b. Realització de campanyes i activitats a favor dels productes artesans. 
c. Potenciar l’esperit cooperatiu, estimulant la col·laboració i ajuda entre els associats per tal d’unir 
esforços. 
d. Contribuir en la posada en el funcionament de l’escola d’arts i oficis de Canyelles, l’Artífex. 
e. Servir d’enllaç entre els associats. 
f. Qualsevol altra activitat que pugui sorgir i que estigui d’acord i en consonància amb els principis 
d’aquesta associació. 
g. Desenvolupar programes de formació en diversos oficis artesans. 
h. Impartir accions formatives complementàries de competències transversals i fomentar la 
consecució de més nivell de formació reglada a través de l’expedició d’un carnet d’artesà. 
 

3. Els preus dels cursos és de: 

 35€ mensuals per 3 hores setmanals: Vidre, Ceràmica, Fang en Volums, Puntes de coixí, Costura. 

 39€ mensuals per 4 hores setmanals:  Pintura. 

 

4. L’abonament de les quotes es farà en quotes mensuals o en tres quotes anuals, sense possibilitat de 
fraccionament per inactivitat de l’acció formativa. La quota que s’abonarà al compte de l’Associació 
d’Artesans de Canyelles (IBAN ES40 2100 6115 02 0200055463) o mitjançant domiciliació bancària. En el 
cas de domiciliar el pagament si hi ha un rebut retornat s’haurà d’abonar el recàrrec del retorn.  

 
4.1 En tres quotes de:  

 105 € en Vidre, Ceràmica, Fang en Volums, Puntes de coixí, Costura. 
 117 €  en Pintura. 
 A ingressar durant el mes d’octubre de 2020, gener i abril de 2021. 
 

4.2 En quotes mensuals de:  
 35 € en Vidre, Ceràmica, Fang en Volums, Puntes de coixí, Costura  
 39 € en Pintura.  
 A ingressar durant els primers 5 dies de cada mes (a l’octubre s’haurà de fer l’abonament de 

l’inici del curs). 
 

5. Tots els alumnes s’inscriuran com a SOCIS de l’entitat a través de l’abonament al compte, IBAN ES40 
2100 6115 02 0200055463, d’una sola quota anual de 20 €, en concepte de participants del Projecte Artífex 
de l’Ajuntament de Canyelles. La baixa de l’Associació es podrà efectuar en qualsevol moment, tot i que serà 
necessari fer-ho per escrit amb una antelació mínima d’un mes a l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles.  

6. En el supòsit d’impagament de les quotes, aquest haurà de ser justificat i es comunicarà  per escrit amb 
una antelació mínima d’un mes. En el cas de que no sigui justificable es procedirà a la baixa del curs inscrit. 

7. Anualment es realitzarà la gestió del Carnet d’Artesà expedit pel CCAM amb col·laboració amb el 
projecte Artífex de l’Ajuntament de Canyelles. Un carnet de professionalitat de la formació adreçat a aquells 
alumnes que els pugui interessar. Es valorarà l’assistència i puntualitat al curs i, les absències, sempre 
hauran de ser justificades. 

8. Criteris subvencionables només del 70% de la formació: estar a l’atur, tenir persones a càrrec, no 
disposar de recursos econòmics, entre d’altres justificacions a valorar mitjançant prèvia acreditació. L’entrega 
de la documentació per a justificar la sol·licitud de la subvenció s’haurà de realitzar a l’OAC de l’Ajuntament 
de Canyelles juntament amb la corresponent inscripció al curs. Fins que la documentació per a la subvenció 
no sigui entregada, s’haurà de pagar la quota mensual sense possibilitat de retorn, per tant és important que 
aquesta documentació s’entregui a principi de curs i en el cas del Dardo s’haurà d’anar enviant les 
corresponents renovacions, sinó també es carregarà la quota.  


