Segell de registre d’entrada

Comunicació de cessament d’activitats d’un centre docent privat que imparteix
ensenyaments no reglats de música i dansa
Identificació del centre que consta al Registre de centres
Codi del centre

Nom

Dades del/de la titular del centre que consta al Registre de centres (si el/la titular és una persona física)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació

Número d’identificació

Nacionalitat

Dades del/de la titular del centre que consta al Registre de centres (si el/la titular és una persona jurídica)
Denominació de la raó social
Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Nacionalitat

Dades del/de la representant (si escau)
Nom

Primer cognom

Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Segon cognom

Adreça de notificació i altres dades de contacte
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número
Pis

Porta

Municipi

Codi postal
País

Cal emplenar l’adreça electrònica i, almenys, un telèfon.
Telèfon 1
Telèfon 2
Adreça electrònica

Comunico
Que el centre cessarà d’impartir els ensenyaments de música i/o dansa a partir de la data ________________ (dd/mm/aaaa).

Autorització
Autoritzo la Generalitat de Catalunya a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar que
compleixo les condicions requerides.
Si no ho autoritzeu, heu d’adjuntar obligatòriament els documents acreditatius de l’apartat Documentació annexa.

Documentació annexa (Marqueu la documentació que adjunteu. Els documents que no siguin originals s’han d’autenticar)
Fotocòpia del DNI (del/de la titular o representant)
Document que acrediti el poder del/de la representant (només si el/la titular és una persona jurídica)
Signatura del/de la titular del centre o del/de la representant

Y201-014/02-14

Lloc i data
En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que
proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en els fitxers següents:
- “Registre de centres educatius”, del qual és responsable la Secretaria General del Departament d’Ensenyament. La finalitat del fitxer és la inscripció i registre dels centres
educatius d’ensenyament no universitari de Catalunya. Teniu dret a l’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a l’oposició al seu tractament, en les condicions
previstes per la normativa vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit a la unitat esmentada, responsable del fitxer (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
- “Tractament d’expedients administratius”, del qual és responsable l’Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l’àmbit
competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets com a persona afectada mitjançant un escrit dirigit a la
Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, el qual podeu presentar de forma presencial (Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona) o
mitjançant l’adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
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