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CARNESTOLTES  -  INSCRIPCIÓ CARROSSA/COMPARSA 
 
RUA INFANTIL     RUA DE NIT 
   
DADES DEL SOL·LICITANT 
 

Nom entitat/carrossa      CIF 

Nom i Cognoms        DNI 

Adreça 

Codi Postal     Població 

Telèfon/s (per estar localitzable) 

Correu electrònic 

 

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 
 

        Permís de conduir del conductor/a. 

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

        En el cas de vehicles donats de baixa, pòlissa i rebut de l’Assegurança de carrossa. 

        En tots el casos, pòlissa i rebut 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 DE LA RUA DE NIT i les BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA RUA 

INFANTIL. L’incompliment d’aquesta normativa pot obligar l’organització a excloure automàticament 
un vehicle de la rua, així com negar la seva participació en properes edicions. 

 
Banyoles,     

 
Signatura d’acceptació de la normativa de la rua de carrosses: 

 

 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles. 
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions 
establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions. 
Legitimació: compliment d’obligació legal. 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a 
l’Ajuntament de Banyoles.  
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament. 
 

 

https://seu.banyoles.cat/Informaci%C3%B3delaseuelectronica/Protecci%C3%B3dedades.aspx
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