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CARNESTOLTES - RUA DE NIT 
 

INSCRIPCIÓ DE CARROSSA 
  
DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i Cognoms      DNI 

Adreça 

Codi Postal     Població 

Telèfon/s (per estar localitzable) 

 
DADES DE LA CARROSSA I  CONDUCTOR/A 
Tipus de vehicle i marca: 

Mides: 

Núm. Matricula:  

Nom i cognoms del conductor/a: 

Núm. Carnet de Conduir: 

Núm. Pòlissa Assegurança del vehicle/carrossa: 

Núm. de persones de la carrossa: 

Equip de so i potència: 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
           1 - Permís de conduir del conductor/a. 

 

        2.1 - Permís de circulació del vehicle i rebut de l’Assegurança del vehicle. 

        2.2 - O bé, en vehicles donats de baixa, còpia i rebut de l’Assegurança de carrossa i 

                de l’assegurança de Responsabilitat Civil. 

 
Les persones participants de la rua es comprometen a seguir en tot moment la normativa 
contemplada en les BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS DE LA RUA DE NIT. 
 
L’incompliment d’aquesta normativa pot donar lloc a penalitzacions i restar punts a la puntuació del 
jurat i pot obligar l’organització a excloure automàticament un vehicle de la rua, així com negar la 
seva participació en properes edicions. 
 
Banyoles,       de                 de 20 
 
Signatura d’acceptació de la normativa de la rua de carrosses: 
 
 
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de 
documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de les 
dades que es realitza a l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves 
dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment 
previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –
President de l’Ajuntament. 
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