
 

 

 

 

I N S T R U C C I O N S   

I N S C R I P C I Ó  

INSTRUCCIONS PROCÉS INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DIRIGIDES CURS 21-22 

 

1.- PRESENTACIÓ DOCUMENT ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA DE CÀRREC DIRECTE SEPA 

• Una de les adaptacions que continuem fent aquesta temporada de cursets i per a la gran majoria de tràmits que realitzar amb el 
SME, és la de realitzar-los telemàticament ja que considerem que és una de les millors maneres de garantir el distanciament social. 

Com per a participar en aquesta activitat cal abonar una taxa i que aquesta es tramitarà mitjançant domiciliació bancària, caldrà 
entregar el document "ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA DE CÀRREC DIRECTE SEPA" que es pot descarregar en la pàgina del SME. 

Aquest document únicament cal presentar-lo una vegada i serveix per a qualsevol activitat que es realitze en la que el SME cobre 
una taxa (cursets, abonaments...) 

Recomanem que, encara sense saber si el seu fill o filla ha sigut admès/a en aquesta edició, es presente aquesta documentació quan 

abans ja que serà d'OBLIGADA ENTREGA per a formar part d'aquesta temporada. 
 

• Per a presentar el document per a la Domiciliació Bancària SEPA, es podrà fer: 
o Amb certificat digital al portal de l'Ajuntament 

o Personalment en la OAC (sol·licitant cita prèvia) 

o A les oficines del SME (sol·licitant cita prèvia) 

La documentació per a beneficiar-se de descomptes es podrà remetre a l'adreça electrònica sme.documentacio@burriana.es   

 

2.- EMPLENAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

• Per a realitzar correctament la inscripció caldrà emplenar el formulari d'inscripció que es troba en la pàgina web del SME en l'apartat 
dels cursets i activitats dirigides. 

 

• La data límit per a fer-ho serà fins al 5 de setembre 

 

3.- PUBLICACIÓ DE LLISTATS 

• Una vegada baremades les sol·licituds es generaren els llistats dels grups creats i de les persones admeses que es faran públics 

en la web del SME el dia 11 de setembre 

 

4.- CONFIRMACIÓ DE MATRICULA I RENÚNCIES 

• Al igual que la temporada anterior la confirmació de la matricula la farem des del SME enviant un correu electrònic comunicant 

l'activitat a la qual ha sigut admesa la persona sol·licitant. 

• En cas de no voler realitzar aqueixa activitat caldrà emplenar el formulari de RENÚNCIES (dins del termini que es marcarà) que 

estarà disponible en la pàgina web del SME. 

 

DATES D’INTERÉS 

• Inscripció Telemàtica:  Fins el 5 de setembre 

• Publicació Llistats:   11 de setembre 

• Comunicació Curs admesos:  13 al 17 setembre 

• Inici Activitats:   4 d’octubre 


