
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades antecedents corresponen al compte corrent o llibreta d’estalvis obert a nom meu.

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Sol·licitud

Subvenció Carnestoltes RESERVAT PER AL SEGELL DE COMPROVACIÓ DE RECEPCIÓ O REGISTRE

Nom de la carrossa  / comparsa __________________________________________________________________________________

Nombre de participants (la comparsa com a mínim ha de ser de 10 persones) ____________________________________________________

* Si es demana subvenció per la carrossa no es pot demanar per la comparsa

Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i de l’ article 18 del seu Reglament de desplegament, 
aprovat pel Reial Decret 1720/2007, l’Ajuntament de Begues, informa que les dades recollides quedaran registrades en el fitxer Usuaris Serveis Municipals amb la finalitat 
de Gestió dels diferents serveis públics municipals de l’Ajuntament, utilitzats pels usuaris. Els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden exercir dirigint-se 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correu postal a Avinguda de Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic begues@begues.cat

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

En representació de __________________________________________________________________________________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Titular del compte

NIF

Entitat bancària

Dades bancàries

Població

Número de compte - IBAN (24 dígits)

E S - - -- -

Codi postal
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