
 

 
FITXA INSCRIPCIÓ CURSOS ARTÍFEX 

 
NOM I COGNOMS:           
 
NIF/NIE:            
 
ADREÇA:            
 
TELÈFON DE CONTACTE:          
 
CORREU ELECTRÒNIC:          
 

 
FORMACIÓ EN LA QUE ESTÀ INTERESSAT/ADA: 

 
� Vidre (indicar nivell):         

 
� Ceràmica (indicar nivell):        

 
� Pintura:           

 
 � Altres(segons demanda) :         
 
 
OBSERVACIONS/ALTRES DADES:______________________________________ 

 
 
Sol·licitud de subvenció dels cursos (criteris subvencionables a l’annex):  SÍ       NO      
 
 
OPCIONS DE PAGAMENT DELS CURSOS: 
 
       
     A través d’abonament en compte de l’Associació d’Artesans de Canyelles (mirar l’annex).    
 

 
     A través de transferència bancària en compte de l’Associació d’Artesans de Canyelles (mirar 
l’annex). 
 
 

 
Canyelles,   de   2017 

 
 
 
 
 
 

Signatura 
 



 
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. D’acord amb els seus estatuts, els fins 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. Ser representant davant de qualsevol classe d’autoritat i organisme dels problemes i aspiracions 

dels seus representats amb relació als fins de l’associació. 

e. Contribuir en la posada en el funcionament de l’escola d’arts i oficis de Canyelles, l’Artífex. 

f. Servir d’enllaç entre els associats. 

g. Qualsevol altra activitat que pugui sorgir i que estigui d’acord i en consonància amb els principis 

d’aquesta associació. 

3. Les quotes s’abonaran per mesos sencers sense possibilitat de fraccionament per inactivitat de l’acció 

formativa. En aquest sentit, les quotes s’abonaran a l’Associació d’Artesans de Canyelles durant els 

primers 5 dies de cada mes al número de compte: IBAN ES40 2100 6115 02 0200055463, a raó de 25€ 

(curs de pintura) o 35€ (cursos de vidre o ceràmica) al mes/NO SOCIS i,  22,50€ (curs de pintura) o 

31,50€ (cursos de vidre o ceràmica) al mes/SOCIS. 

4. Els/les alumnes que s’inscriguin com a socis de l’Associació d’Artesans de Canyelles, gaudiran d’un 10% 

de descompte en la quota mensual dels cursos inscrits durant els curs 2017-2018.  

5. 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. 

6. Alhora de valorar els treballs realitzats per a procedir a la gestió del Carnet d’Artesà, es valorarà 

l’assistència i puntualitat al curs i, les absències, sempre hauran de ser justificades. 

7. Criteris subvencionables de la formació a justificar amb la corresponent documentació a partir de 

l’aprovació de a subvenció: estar a l’atur, tenir persones a càrrec, no disposar de recursos econòmics, 

entre d’altres. La informació i entrega de la documentació per sol·licitar la subvenció s’haurà de realitzar a 

l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles juntament amb la corresponent inscripció. En cas d’ésser 

subvencionat la quota dels cursos s’ingressarà fins el moment de l’aprovació de la subvenció. 


