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Àrea de Festes 
Carnaval 2015 

Inscripció de carrosses i comparses 
 

Dades del sol·licitant 
 
Nom i cognoms DNI 
  

Adreça CP  Municipi 
   

Telèfons de contacte Adreça electrònica 
  

Nom de la comparsa Número de components 
  

 
Identificació de la categoria 
 
Categoria a la que participa 
� Disfresses amb carrossa 

� Comparses de més de 10 participants 

 
Sol·licitud - Declaració 
 
La persona que signa SOL·LICITA la concessió d’un ajut econòmic per participar en el CARNAVAL 
2015, en una de les categories subjectes a ajut especificada, i assumeix totes les responsabilitats que 
puguin derivar de la seva aplicació i DECLARA: 
 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud es corresponen amb la realitat. 
- Que accepta les condicions establerts per optar a la percepció de l’ajut. 
- Que penjarà a la carrossa, en un lloc visible, el número que si li ha assignat amb la inscripció. 
- Que justificarà abans del 31 de març de 2015 mitjançant full normalitzat i fotografies 

acreditatives: 
- Que la carrossa i/o comparsa han participat a la rua pels carrers de Breda. 
- Que els participants dels grups amb carrossa i les comparses han participat al ball de nit al 

Cercle Bredenc. 
- Que les comparses estan formades per més de 10 participants. 

 
     

 
 

 
Signatura de la persona sol·licitant 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de 
caràcter personal faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de 
l’Ajuntament de Breda, amb domicili a la plaça de la Vila, 9, de Breda. 
 
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de la subvenció i mantenir la relació i la comunicació 
administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Breda. 
 
Com a persona interessada poder accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de 
cancel·lació dirigint un escrit a l’Ajuntament de Breda a l’adreça assenyalada. 
 
Emplenant la present sol·licitud s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades. 
Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els temes establerts per 
l’esmentada llei. 


