
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de  
Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que  
les dades facilitades seran incorporades en el orresponen 
t fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra  
sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Cunit  
i s’informa a la persona interesada de la possibilitat d’exercir  
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els  
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit present 

at a l’Oficina d’Atenció Ciutadana                                                                                   FULL DE SOL·LICITUD PARTIPACIO 
CARNAVAL CUNIT 2020  

( marqueu una de les opcions) 

1:- Persona fisica 

Nom i cognoms: |_______________________________________________ DNI |___________________   

Tel.: |_________________  Móbil: ________________Adreça electrònica: |________________________ 

Domicili a efectes de notificació:|________________________ C.P.:|______ Població: |_______________ 

 
2:_ Persona jurídica 
Nom i cognoms: |_______________________________________________ DNI |___________________   

En representanció de l’associació: ___________________________________________NIF:__________ 
 

Tel.: |_________________  Móbil: ________________Adreça electrònica: |________________________ 

Domicili fiscal:|______________________________________ C.P.:|______ Població: |_______________ 

 
Exposo: 
Que estic interessat/da en participar al Carnaval  de Cunit 2020 i que accepto total i sense reserves les 

bases de participació que declaro conèixer.  

 
Sol·licito: 
Autorització per a aquesta participació i adjunto la següent documentació:  

 ( marqueu una de les opcions) 

 
(     ) Per a carrosses: ( per a vehicle i plataforma ) 
(    ) Sol·licitud de participació.                                   Documentació vehicles vigents 
(    ) Còpia DNI/NIF                                                    (    ) Permís de circulació  
(    ) Declaració jurada connexions elèctriques.       (     ) Permís de conducció. 
(    ) Sol·licitud de premi de participació.                   (     ) Assegurança  
(    ) Annex1.-Declaració complementàries.             (     )  Fitxa tècnica i ITV 
                                                                                   (    ) Pòlissa de Responsabilitat Civil                                 
 
(    ) Per a comparses: (*) en cas de portar vehicle la mateixa documentació que l’apartat anterior. 
(   ) Sol·licitud de participació                                        (   ) Pòlissa de Responsabilitat Civil 
(   ) Sol·licitud de premi de participació. 
 
(    ) Per a coreografies 
(   ) Sol·licitud de participació                                        (   ) Pòlissa de Responsabilitat Civil.   
(   ) Sol·licitud de premi.. 
 

Nom del grup  
 
 

Nom  i descripció del motiu 
 
 

      Carrossa   
      Comparsa 
     Coreografia 
 

Nombre de 
participants:  

Portarà publicitat  
   (         )     Si         (        )          No 

Població                             
 

 
Data: 
Signatura: 

 
L’ALCADE/ESSA PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT 

OAC Oficina d’atenció a la Ciutadania, carrer Major , 12 – 43881 Cunit 
Telèfon: 977 67 40 80 Fax 977 67 41 48  oac@cunit.cat www.cunit.cat  


