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SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ RUA CARNAVAL
1. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF

Domicili (a efectes de notificació)

Núm.

Escala

Població

Codi postal

Província

Telèfon

Fax

Pis

Correu electrònic

Web

Núm. de registre Generalitat Catalunya

Nom de qui presideix l’entitat

Núm. registre local d’entitats

2. Persona sol·licitant
Nom i cognoms

Document identificatiu: DNI / CIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Telèfon

3. Dades del projecte
Nom del projecte

Cost del projecte (€)

S’omple automàticament
en completar el pressupost.

0€
Subvenció demanada (€)

Departament destinatari i àmbit al qual es presenta
Promoció Associativa: Inscripció comparsa rua de Carnaval

Es presentarà al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Exemplar per a l’Ajuntament

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del qual és responsable l’Ajuntament
de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per
la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: camí del Mig,
número 9 de Sant Joan Despí o per correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat.
Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser d’interès d’aquesta
entitat.
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ANY

Seleccioneu

4. Relació de documentació a presentar
Fitxa d’inscripció a la rua de Carnaval (1)
Documentació del vehicle:
Assegurança
Permís de circulació
ITV
Documentació del conductor
Fotocòpia permís de circulació
Fotocòpia DNI del conductor
Còpia del rebut amb dades bancàries (on apareix nom entitat financera, IBAN i núm.del compte bancari)
Qui signa la inscripció manifesta tenir coneixement dels requisits per formar part com a comparsa, recollits al
document annex publicitat juntament amb aquest model d’inscripció, anomenat Condicions per participar a la rua de
Carnaval, i posa de manifest l’acceptació i compliment d’aquestes.

Signatura beneficiari/ària o representant

Segell de l’entitat

(1) La presentació d'aquesta INSCRIPCIÓ COM A COMPARSA A LA RUA DE CARNAVAL, dóna per entès que
teniu coneixement del document CONDICIONS PER PARTICIPAR, i us comprometeu al seu compliment.
Per optar a subvenció heu de tramitar la sol·licitud en els termes en què es determinen a les Bases de subvencions
aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
La no presentació de la documentació esmentada dona per entesa la renúncia a rebre ajuda econòmica per aquest
concepte.
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FITXA INSCRIPCIÓ RUA DE CARNAVAL

Seleccioneu

1. Dades generals
Nom de l’entitat

Document identificatiu: CIF (optatiu)

Persona responsable del Carnaval
Telèfon mòbil

Correu electrònic

Disfressa de la comparsa

Quantitat aproximada de participants
56

2. Pressupost estimat
Cost total de la comparsa
0€

Ingressos totals previstos
0€

Subvenció demanada (en euros)

3. Si porteu vehicle a la comparsa (indiqueu el tipus i la mida)
Camió

Cotxe o furgoneta petita

Altre tipus de vehicle (indiqueu quin)

Longitud (m)

Longitud (m)

Longitud (m)

Amplada (m)

Amplada (m)

Amplada (m)

Alçada (m)

Alçada (m)

Alçada (m)
Tipus:

Decoreu el vehicle com a carrossa:

Sí

No

4. Si porteu música a la comparsa (indiqueu el vostre cas)
L’entitat portarà a la comparsa gent que farà música, cantant, tocant, fent coreografia, etc.
L’entitat té megafonia pròpia que posarà al vehicle
L’entitat porta vehicle i no té megafonia pròpia; necessita que l’organització instal·li un equip de megafonia. En
aquest últim cas, indiqueu la disponibilitat del vostre vehicle per la seva sonorització
Divendres abans de la rua, de 18 a 22 h
Dissabte dia de la rua, de 8 a 12 h
5. Dades bancàries autoritzades per efectuar l’ingrés de la subvenció (2)
Nom i cognoms del titular
Entitat bancària

Número de compte - IBAN
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6. Pressupost
INGRESSOS

Cost (€)

DESPESES

Cost (€)

Quota per participant

Material disfressa

Número de participants

Decoració vehicle

Total ingressos participants

0€

Altres ingressos

Lloguer generador
Lloguer vehicle
Altres

Subtotal ingressos

0€

SUBVENCIÓ total demanada
TOTAL INGRESSOS

0€

TOTAL DESPESES

0€

SALDO RESULTANT

0€

7. Observacions

Signatura beneficiari/ària o representant

Segell de l’entitat
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