
 

AGRUPACIÓ MUSICAL 

SANTA CECÍLIA DEL GRAU 
CIF: G-46.555.157 Carrer d’Isaac Peral, 23 - B. 46024 València 96.336.27.79 santaceciliadelgrao@hotmail.com 

       

 ALTA COM A SOCI  
       

Dades del soci/a 

Cognoms I Nom  

DNI  Data De Naixement  Telèfon 1  

E-mail  Telèfon 2  

Direcció  CP  

Població  Província  

Soci protector de  Quota anual 22 € 

 
 

Dades Bancàries 

Titular del Compte  

IBAN  

Autoritze a que l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau carregue en aquest compte bancari els rebuts anuals 
corresponents a la quota, establida en aquest document, durant el mes de novembre mentre aquesta matrícula 
estiga vigent, llevat que es produïsca alguna excepció notificada amb la suficient antelació per part de l’Agrupació. 
Em compromet a notificar i autoritzar en l’entitat bancària el cobrament d’aquests rebuts. 

 
 

Normativa General 

Tots els alumnes deuen ser socis o fills de soci de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau.  
La quota anual serà de 22 €. 
L’impagament d’una quota anual comportarà l’anul·lació d’esta inscripció i la pèrdua dels drets adquirits. 
La baixa com a soci de l’Agrupació haurà de ser sol·licitada i presentada en temps i forma sempre per escrit i abans 
del mes de novembre de l’any en curs. 
La inscripció com a soci de l’Agrupació, així com la baixa si es donés el cas, són tràmits independents de la 
matriculació com alumne/a de l’escola de música. S’hauran de tramitar per separat. 

 
 

Protecció de Dades Personals 

En compliment de l’Art. 5 de la vigent llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, les dades personals 
subministrades seran incloses en un fitxer de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau per a la gestió acadèmica i 
administrativa de totes les activitats i per mantindre informats a l’alumne i responsables. 

 



Signatura de l’aspirant 

Al signar, sol·licite al president/a l’acceptació com a soci/a de 
l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, acceptant prèviament 
els seus estatuts. He llegit i accepte la normativa general ací 
descrita. 
L’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau es reserva el dret 
d’admissió, de cancel·lació i de no renovació de qualsevol soci/a. 

 

  
En València, a         de                      de             . 

 

Vistiplau del president/a 

Com a president/a de l’Agrupació Musical Santa Cecília del Grau i 
prèvia consulta amb la seua junta directiva, autoritza l’ingrés com 
a soci/a d’aquesta agrupació al titular d’aquesta inscripció. 

 

  
En València, a         de                      de             . 
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