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AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE 

 
 

* Aula de So disposa a internet d’un espai web (http://www.auladeso.org) on informa i fa 
difusió de les seves activitats. També es fan publicacions diverses sobre paper o en format 
audiovisual, així com reportatges en els medis de comunicació. 
 
* En aquesta pàgina web i a les xarxes socials s’hi poden publicar imatges o formats 
audiovisuals en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les 
esmentades activitats. 
 
* Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals 
per poder publicar fotografies o suports audiovisuals on apareguin els seus fills i filles on 
aquests o aquestes siguin clarament identificables. 
 
 
Jo (Nom i cognoms):                                                                                                  .   
 
Amb DNI o passaport                                                             .   
                         
 
Autoritzo que la meva imatge (si qui es matricula és major d’edat) o la imatge del meu fill/a (si 
qui es matricula és menor d’edat) pugui aparèixer en fotografies i filmacions corresponents a 
les activitats lectives, complementàries o extraescolars organitzades per Aula de So i 
publicades a la pagina web del centre, a les xarxes vinculades al centre, a les filmacions 
destinades a difusió pública no comercial, fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit 
educatiu. 
 
Aquesta autorització és perllongarà indefinidament mentre l’alumne segueixi matriculat/da al 
centre.                                     
 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 

A Sant Cugat del Vallès  a       de            201 

 

 

 

 

http://www.auladeso.org/
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Ordre de domiciliació de deute directe SEPA/ SEPA Direct Debit Mandate 
Per a complimentar pel creditor / To be completed by the creditor 

* Referència de l’ordre de domiciliació / Mandate reference: 
* Identificador del creditor / Creditor Identifier: ES G-60045705 
* Nom del creditor / Creditor´s name: ASSOCIACIÓ MUSICAL AULA DE SO 
* Adreça / Address: C/PÇA. COLL NUM 2 
* Codi postal - Població - Província / Postal Code - City – Town: 08172-ST.CUGAT DEL VALLÈS 
(BARCELONA) 
* País / Country: CATALUNYA –ESPANYA 
Amb la signatura d’aquest ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat 
del deutor per a endeutar el seu compte i a l’entitat per efectuar els deutes al seu compte tot seguint les 
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 
entitat en los termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. La sol·licitud de reemborsament 
s’haurà d’exercir dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir 
informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 
By signing this mandate form, you authorise the Creditor to send instructions to your bank to debit your 
account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of 
your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement 
with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account 
was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

Per a complimentar pel deutor / To be completed by the debtor 
 

________________________________________________________________________ 
Nom del deutor/es / Debtor’s name (titular/s del compte de càrrec) 
 

________________________________________________________________________ 
Adreça del deutor /Address of the debtor 
 

________________________________________________________________________ 
Codi postal - Població - Província / Postal Code - City – Town  - País del deutor / Country of the debtor 
 

_______________________________________________-__________________  
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

                               

Número de compte - IBAN / Account number – IBAN 

Tipus de pagament/ Type of payment: 

 
 Pagament recurrent/ Recurrent payment o/or                     Pagament únic / One-off payment 

Data – Localitat/ Date - location in which you are signing:  
A Sant Cugat del Vallès ____ /_____/20___ Firma del deutor/ Signature of the debtor: 

 
 
Aquest document serà vàlid indefinidament mentre l’alumne corresponent estigui matriculat al centre. 

________________________________________________________________________ 
TOTS ELS CAMPS S’HAN DE COMPLIMENTAR OBLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNAT AQUEST ORDRE DE 
DOMICILIACIÓ S’HA D’ENVIAR AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA. / ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE 
THIS MANDAT E HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

                        

http://www.auladeso.org/

