
 

 

Formació CAATEEB   

FULL INSCRIPCIÓ MÀSTERS I POSTGRAUS curs 2017/18 

Demano la inscripció al curs:                                                                      

 Dades personals de l’alumne   

 Nom i cognoms:                                                             NIF o núm. col·legiat:   

 Tel.:                    Correu electrònic:                                            Titulació:  

 Dades professionals    

 Situació professional:  Compte pròpia ☐   Assalariat ☐    Altres:  

 Lloc de treball:  

 Tens contractada alguna assegurança a ASP? (corredoria del CAATEEB)  Sí ☐    No ☐     

 Estàs col·legiat en algun altre col·legi professional?  No  ☐ Si ☐   

 Quin:                                          Num. Col·legiat: 

 Dades de facturació 

Import del curs:                      €  Si el pagament és fraccionat, indicar nª de terminis:  

Es facturarà a nom de:  L’alumne ☐    L’empresa ☐   (omple dades del pagador)    

Nom empresa:                                          o Nom Alumne:                   

NIF:                                 Adreça:                  

CP:                                 Població:                                               Telèfon: 

Es farà efectiu mitjançant 

  ☐ Transferència bancària al compte La Caixa: ES59-2100-0479-22-0200084032   

  ☐ Rebut domiciliat en el compte on habitualment el Col·legi em carrega els rebuts  

  ☐ Domiciliació bancària (20 dígits) 

  __ __ __ __ -  __ __ __ __  -   __ __  -  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

  ☐ Targeta VISA (16 dígits i data de caducitat) 

   __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ ,   Cad: __ - __ 

També podeu venir a pagar a les nostres oficines en efectiu, amb taló conformat pel banc o targeta VISA.  

La inscripció no es considerarà efectiva fins que no es faci el pagament. 

                        

Signatura:   Barcelona,                               de                                      de 2017 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat 

d’agilitar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-vos informació respecte als nostres productes i serveis, llevat 

que ens manifesteu el contrari. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades 

comunicant-ho per escrit a l’adreça que consta en aquest document 

 



 

 
Per formalitzar la inscripció al curs envia, juntament amb aquest full d’inscripció: 

- CV Vitae 

- Fotocòpia DNI  

- Fotografia mida carnet 

 

  Condicions Generals 

Condicions  d’inscripció 
Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció. 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos 

programats. També es reserva el dret d’anul·lar qualsevol de les accions formatives previstes. 

Anul·lacions 

Formació contínua: les anul·lacions comunicades dins dels 10 dies abans de començar el curs, 

comportaran la pèrdua del 50% de l’import de la matrícula.  

Màsters, Postgraus: les anul·lacions comunicades dins dels 30 dies abans de començar el curs, 

comportaran la pèrdua del 10% de l’import de la matrícula.  

L’anul·lació comunicada dins els dos últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, 

comportarà la pèrdua del 100%. 

En el cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import de la matrícula. 

Condicions i facilitats de pagament 

Els col·legiats al CAATEEB tenen un descompte en la formació del CAATEEB. Consulteu els 

descomptes a cada curs.  

Els precol·legiats gaudeixen de les mateixes condicions que els col·legiats. 

Els pagaments es poden fer en efectiu, targeta VISA, càrrec en un compte o amb taló conformat. 

En els cursos de màster i postgrau, els col·legiats poden fraccionar el pagament de la matrícula, 

sense cap recàrrec. Consulteu terminis.  

També es pot demanar un préstec a la Caixa d’Enginyers, amb condicions especials i avantatjoses 

per a inscripcions a cursos de formació. Consulteu condicions. 

En el cas que el pagdor del curs sigui una empresa i aquesta deixi de complir amb l’obligació de 

pagar el curs, l’alumne es farà càrrec dels imports pendents. 

Subvencions  

Fundación Tripartita. Per a la formació a la feina. Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a 

la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que 

l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en 

la formació dels seus treballadors/res. 

L'import de les matrícules en cursos de formació és deduïble en l'impost de les societats (art. 10) i en 

l'impost sobre la renda de les persones físiques (art. 41).  

Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea de Formació del CAATEEB, formacio@apabcn.cat, o 

per telèfon al 93 393 37 41. 

Certificats 

En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix al 80% de les hores del curs. 

En els cursos de màster i postgrau es lliura diploma quan l’alumne assisteix al 80% de les hores i supera 

amb aprofitament el projecte i/o els casos pràctics. Cada any acadèmic s’organitza un acte de 

lliurament de diplomes, on es lliuren tots els certificats de l’any acadèmic. 

☐ Autoritzo al CAATEEB a cedir les meves dades a l’Agencia de Cerfificación Profesional (ACP) per 

rebre informació sobre la certificació a la qual puc accedir. 

☐ He llegit i accepto les condicions generals. 

Signatura:   Barcelona,                               de                                      de 2017 
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