
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms  ...........................................................................................................................................

Entitat / Empresa  .........................................................................................................................................

Càrrec  ...........................................................................................................................................................

Adreça  ..........................................................................................................................................................

Població  .................................................................................................... Codi Postal  ..............................

Telèfon  ..............................................................  E-mail  ..............................................................................

C.I.F. / D.N.I.  .....................................................

Dates i lloc de celebració:
El Congrés tindrà lloc els dies 19 i 20 d’octubre 
de 2021, a l’Auditori de CosmoCaixa, 
c/ Isaac Newton, 26 de Barcelona.

Quotes d’inscripció:
Inclouen l’assistència a totes les sessions. 

Quota normal: 150 €
S’aplicarà a les inscripcions cursades entre 
l’1 d’agost de 2021 i el 15 d’octubre de 2021.

Quota reduïda: 120 €
S’aplicarà a les inscripcions cursades abans 
del 31 de juliol de 2021.

Quota membres de l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua: 50% de les quantitats 
anteriors.

Data límit per formalitzar la inscripció: 
15 d’octubre de 2021.

Modalitat de pagament:
Transferència bancària a favor de l’Associació 
Catalana d’Amics de l’Aigua:
La Caixa
IBAN: ES27 2100 5423 8622 0019 1261
CCC: 2100 5423 86 22 00191261

Formes d’inscripció:
Correu electrònic: mitjançant tramesa a 
l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, 
info@amicsaigua.com, de Butlleta d’inscripció 
+ fotocòpia justificant transferència bancària. 

Les inscripcions no seran vàlides fins el 
pagament previ de la quota. 

Tota cancel·lació notificada abans de l’1 
d’agost de 2021 rebrà la devolució de l’import 
íntegre de la quota.
A partir d’aquesta data, i fins el 15 d’octubre 
de 2021, es retindrà un 15% per despeses de 
cancel·lació. 
En el cas de no notificació de la cancel·lació, o 
de fer-la amb posterioritat al 15 d’octubre de 
2021, no serà retornat l’import de la inscripció.
Si per causa de força major el Congrés no 
pogués celebrar-se en les dates previstes, els 
inscrits podran optar per sol·licitar la 
devolució de l'import de la quota d'inscripció o 
per convalidar la inscripció a les noves dates 
que, si escau, es programin per a la celebració 
de Congrés.

Cancel·lacions:

Desitjo inscriure’m al  IV CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, d’acord amb les condicions 
següents: 

Si autoritzo l’ús de les meves dades. Firma  ___________________________________

AVÍS LEGAL 
PROTECCIÒ DE DADES: De conformitat amb la normativa vigent (RGPD UE 2016/679 i LOPD 15/1999) li informem que les dades de caràcter personal que es 
recullen a través de aquest formulari, únicament són utilitzades a efectes d’organitzar el IV Congrés de l´Aigua a Catalunya, les seves dades seran ubicades en un 
fitxer titularitat de l’Associació Catalana d´Amics de l´Aigua per a propers congressos.  No comunicarem les seves dades a tercers. Vostè pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i qualsevol altre dret que li confereixi la llei mitjançant escrit a l´Associació Catalana d´Amics de l´Aigua, C/ Sardenya 541, 
08024, Barcelona o enviant un email a: info@amicsaigua.com

IV CONGRÉS
DE L’AIGUA A
CATALUNYA

REPTES A LA GESTIÓ DELS RECURSOS
HÍDRICS DAVANT L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA


