
 

 

 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ 

TOTES LES DADES SÓN OBLIGATÒRIES. OMPLIU LES DADES EN MAJÚSCULES. 

Cal retornar aquest formulari complimentat i signat, junt amb la còpia del vostre DNI i de la documentació 

acreditativa de la quota reduïda en cas necessari:  

- Per correu postal: Museu d’Història de Barcelona. Informació i Reserves. C/ Baixada de la Llibreteria, 7. 08002, Barcelona.  

- Per correu electrònic: Com a document annex, escanejat a: amicsmuhba@bcn.cat 

Nom:  1
er

 Cognom:  2
on

 Cognom:  

Adreça:  Població:  

CP:  Província:  Telèfon:  

Email:  DNI - NIE:  
Data de 
naixement: 

 

 

PAGAMENT MITJANTÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Nom i cognoms del 
titular: 

 

Entitat bancària:  

IBAN:                         

Adreça de 
l’entitat: 

 
Població i 
CP: 

 

 

QUOTES (escolliu la vostra quota) 

*Segons tarifes i preus vigents: 

Quota general anual: 36 €* 

Quota reduïda anual (estudiants < 29 anys, aturats i jubilats. Cal presentar acreditació): 23 €* 

Quota familiar anual (famílies amb fills < 16 anys): 55 €* 

 

Signatura:  

 

Barcelona, a                    de/d’                                                     de 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer 031-Contactes

i Mailing de l’Institut de Cultura) amb la finalitat —legitimada pel consentiment que ens atorgueu—  d’informar-vos de les activitats culturals que fan els seus centres 

(http://bcn.cat/cultura/legal/cat.html) (Tractament 0210). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu diversos drets sobre les vostres dades, entre els quals el d’accedir-hi,  rectificar-les i suprimir-les. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a  www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol•liciteu la baixa. Així mateix, en compliment  de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i 

de comerç electrònic, us indiquem que en emplenar els camps  adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar 

comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.  
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