SOL·LICITUD
PARTICIPACIÓ
RUA CARNAVAL 2019

Ajuntament
d'Alaior

1. PERSONA INTERESSADA
Nom i llinatges o raó social:

NIF/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

2. REPRESENTANT (si s'escau)
Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Sol·licitant

Persona a qui es notifica:

Representant

Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador
(DNIE, http://www.dnielectronico.es/; CERES–FNMT, http://www.cert.fnmt.es/ i altres especificats a la seu electrònica).
Mitjà preferent de notificació en cas de ser persona física:

Paper

Telemàtic

4. EXPÒS
1. Que som responsable de la comparsa amb el nom:
2. Que dispòs de l'autorització paterna per a menors d'edat que volen participar a la comparsa.
3. Que conec i accept les bases de la convocatòria.
Dades dels participants: nombre de majors d'edat
Complements de la comparsa:

Vehicles

nombre de menors d'edat
Animals

Infraestructures de gran volum

Descripció del complement o complements:

4. Que aport dues còpies del CD que conté la cançó per a les actuacions de sa Plaça i del poliesportiu
(máx. 2 minuts):
No
Sí
5. SOL·LICIT
La inscripció d'aquesta comparsa en la Rua de Carnaval de 2019.
6. REMARQUES
1. El termini d'inscripció a la Rua finalitza el 25 de febrer de 2019, al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de
l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30 h, i els dijous, de 16.00 a 19.30 h, o a la seu electrònica
municipal (alaior.sedelectronica.es) amb certificat digital.
2. L'ordre de la desfilada de les comparses de la Rua de Carnaval es publicarà dimarts 26 de febrer a la web
de l'Ajuntament (www.alaior.org).
3. Els participants podreu recollir el número de comparsa o grup dimecres 27 al matí o dijous 28 de febrer de
8.00 a 14.30 h o de 16.00 a 19.30 h al Departament de Festes. En cas de no poder anar a recollir-lo,
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comunicau-ho al telèfon 971 37 10 02, ext. 129, i se us el lliurarà el mateix dia de la Rua. El número s'ha de
dur en un lloc ben visible. La col·locació a la Rua dependrà del número que porti cada comparsa.
4. L'horari de trobada és dissabte dia 2 de març a les 19.00 hores, tothom ben vestit i a punt, a l'avinguda del
Pare Huguet per iniciar el recorregut de la Rua a les 19.30 hores.
5. En cas que dissabte plogui, el punt de trobada serà la pista annexa del Pavelló Esportiu, a les 20.00 hores.
6. Itinerari:
Carrer Comerç, Miguel de Cervantes, es Ramal, Nou, sa Plaça, es Forn, es Banyer, Escoles i poliesportiu.
L'entrada al Pavelló Esportiu es farà per la porta de darrere, és a dir, la que hi ha entre el Col·legi Dr. Comas
Camps i el camp de futbol 7.
En arribar al poliesportiu tots els participants entraran directament dins la pista per poder veure totes les
actuacions i en finalitzar els representants de cada grup votaran la comparsa que els hi hagi agradat més
d'entre la resta de participants.
El representant podrà emetre un únic vot, i en el recompte de vots es farà públicament un cop finalitzada la
votació. Serà guanyador d'aquest premi la comparsa que tingui més vots i en cas d'empat es resoldrà
mitjançant sorteig públic.
7. Hi haurà dues actuacions: una a sa Plaça i l'altra al Pavelló Esportiu, que no podran superar els 2 minuts
cadascuna. Cada grup ha d'adjuntar dos CD amb la música corresponent quan faci la inscripció o presentarlos abans del 26 de febrer al Departament de Festes.
8. Hi haurà set premis: primer premi, 700 € i un pernil; segon premi, 400 € i un pernil; tercer premi, 200 € i un
pernil, a les millors comparses. Altres premis per a la resta de comparses: a l'originalitat (150 €), a la
coreografia o posada en escena (150 €), a la simpatia (150 €) i a l'elaboració (150 €). També hi haurà altres
gratificacions en espècie per als participants.
Es consideren els imports dels premis com a imports líquids als quals se'ls hi haurà aplicat la corresponent
retenció d'IRPF.
Els premis es regeixen per la Llei 38/2003 de subvencions, i conseqüentment l'Ajuntament té
l'obligació de comunicar la convocatòria, concessió i pagaments a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, de cada un dels participants que es facin constar de cada comparsa al punt 7é
d'aquesta sol·licitud de totes les categories establertes
Aquests premis no són acumulables a una mateixa comparsa.
I el PREMI ESPECIAL CARNAVAL per la comparsa més votada d'entre els participants. Aquest premi sí que
serà acumulable.
9. Les comparses que portin altres complements han de tenir en compte:
1. Si es tracta de vehicles, aquests han de complir amb la normativa marcada pel Reglament general
de vehicles quant a documentació en vigor.
2. Si porten animals, el comportament d'aquests s'ha d'adequar a la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
10. Els participants són responsables únics del seu comportament i també dels complements que aportin
durant la Rua, com ara vehicles, animals, etc.
11. S'han de deixar els vehicles, animals o infraestructures de gran volum a l'exterior del Pavelló.
12. La persona sol·licitant de la inscripció és la responsable del grup i ha d'estar localitzable en tot moment
per l'organització. És l'encarregada que el seu grup segueixi les indicacions que determini l'organització.
13. En qualsevol moment els participants han d'atendre les indicacions de l'organització.
14. Els responsables de cada grup han de disposar de l'autorització paterna dels menors d'edat que
participin a la Rua i en seran els responsables durant la desfilada.
15. La persona responsable de la comparsa ha de vetlar en tot moment per la seguretat del públic i dels
participants.
16. No es poden llançar objectes contundents que puguin causar mal al públic.
17. Els participants han de vetlar pel compliment d’aquestes bases i atendre les indicacions de l'organització.
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La no observança d'aquestes indicacions i altres que es puguin establir in situ per al bon desenvolupament
de la festa poden suposar l'obligació d'abandonar la desfilada.
18. Es demana a tots els participants que respectin les normes de convivència i evitin el consum d'alcohol
durant la Rua i el concurs.
19. El fet de presentar-se al concurs comporta l'acceptació de la totalitat de les prescripcions d'aquestes
bases, així com del dictamen del Jurat, que serà inapel·lable.
7. INFORMACIÓ PER LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS
En el cas d’obtenir un premi en metàl·lic en el concurs de disfresses de Carnaval 2019, es realitzarà una
única transferència per grup per la totalitat del premi obtingut al número de compte que consta en el
punt següent d'aquesta sol·licitud. No obstant això, per comunicar els guanyadors a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, a efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es podrà comunicar
que es reparteixi a parts iguals entre els següents components (majors d’edat) de la comparsa:
Nom i Cognoms

DNI

Adreça
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8. DECLARACIÓ DE VERACITAT DE DADES BANCÀRIES (en el cas d’obtenir algun premi en metàl·lic)
DECLAR:
1. Que el compte bancari , en el cas d’obtenir algun premi en metàl·lic obtingut en el concurs de disfresses de Carnaval
2019 és el corresponent a les dades següents:
IBAN (24 dígits)

ES

(Les dades es consideraran vàlides a l'efecte d'ordenació de pagaments fins que no se'n comuniqui la baixa o qualsevol
modificació.)
2. Que l'Ajuntament d'Alaior, una vegada fets els pagaments en el compte indicat en el punt 1 d'aquesta declaració,
queda eximit de responsabilitat per les actuacions que es derivin d'errors en les dades indicades per la persona
declarant.
Si es tracta d'un compte d'una entitat financera a l'estranger, indicau aquí l'IBAN i el BIC.

9. AUTORITZ l'Ajuntament d'Alaior a utilitzar, entre d'altres mitjans de comunicació, l'adreça electrònica
indicada per fer-me arribar informacions municipals diverses (culturals, tributàries...) que es puguin
considerar del meu interès.
Marcau aquí si no autoritzau aquest punt

10. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter p ersonal, se us
informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma
confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar
estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació,
oposició o cancel·lació dirigint una comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra
identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior,

d

de

[Rúbrica]

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
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