
	
	

	
FULL INSCRIPCIÓ VEHICLES CERCAVILA 

CARNESTOLTES PUIG-REIG 2018 
 
Representant 

Nom:    

DNI:    Nº Telèfon:   /     

Direcció:  _   _  

Localitat:     

 
Dades Carrossa 
Nom Carrossa:    _  

Representa a:    

Propietari Vehicle: __   

Direcció:   _     _  

NIF:   Nº Telèfon:   /   

 
Tipus de Vehicle: 
Remolc i Planxa Si_ No_  

Camió Si_ No_ 

Furgoneta Si_ No_ 

Turisme Si_ No_ 

Tot terreny  Si_ No_ 

 

Marca: _  Matrícula: _  Mida:   _ 

Asseguradora Vehicle:     

 

El Representant, 

 

 

Puig-reig, a                      de                                                      de 2018 

GUÀRDIA MUNICIPAL 



 
	
	
	

FULL INSCRIPCIÓ VEHICLES CERCAVILA 
CARNESTOLTES PUIG-REIG 2018 

	

	

DECLARACIÓ JURADA 
 

Jo, en/na    

amb DNI nº  , ( * ) declaro sota la 

meva responsabilitat, que les dades i la documentació aportada en 

l’inscripció de la Cercavila del Carnestoltes de Puig-reig corresponent 

al/els vehicle/s matrícula/s  ,i_  _amb el nom 

  , son certes. 

( * ) Caldrà portar fotocopia del DNI de qui subscriu la declaració. 

 

 

 

El Representant, 

 

 

 

Puig-reig, a                      de                                                      de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÀRDIA MUNICIPAL 
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CARNESTOLTES PUIG-REIG 2018 

 

 

DECLARACIÓ JURADA DE RESPONSABILITAT 
 

En/Na   _,  

major d’edat, amb DNI  , i 

domicili a efectes de notificació a la localitat de            , 

C/                                ,així com en la següent direcció de correu  

electrònica            , 

compareix-ho i; 

 

DECLARO 

 

Sota la meva responsabilitat, amb els efectes i a l’abast previst a l’article 71 

bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el 

següent:  que la carrossa amb nom  _                                    ,  

inscrita per participar a la Cercavila de Carnestoltes de Puig-reig 2018, amb 

el número de registre _  , i que se celebrarà el pròxim 

dia                de                             de 2018: 

- Compleix amb les exigències tècniques i administratives, així com amb 

els requisits i normes d’ús establerts en les bases que regeixen la 

participació en el mencionat esdeveniment. 

- Que es disposa de la documentació acreditativa del compliment de la 

normativa que li es aplicable, en funció del grau de transformació del 

vehicle. 

 

Signat. EL TITULAR 

 

GUÀRDIA MUNICIPAL 



 

 
FULL INSCRIPCIÓ VEHICLES CERCAVILA 

CARNESTOLTES PUIG-REIG 2018 
 

NORMES A SEGUIR PER ELS/LES CONDUCTORS/ES DE LES 
CARROSSES 

 
1. Estacionar a la zona delimitada i indicada per l’esdeveniment i 

en l’ordre indicat per l’organització. 
2.  Abans de moure el vehicle, assegurar-se de que tots els 

elements de càrrega i decoració, així com les persones que van 
a la carrossa, estan degudament subjectes. 

3.  Estar prohibit consumir begudes alcohòliques abans de la 
sortida n’hi durant el trajecte.  

4.  No es pot baixar del vehicle durant el recorregut, i deixar-lo en 
marxa sense conductor. 

5.  S’ha de seguir sempre les indicacions del personal de 
l’organització i dels membres de la Guàrdia Municipal i Protecció 
Civil. 

6.  Conduir a poc a poc i amb precaució, mantenint sempre la 
concentració en la conducció al llarg del recorregut. No 
distreure’s n’hi fer ús de telefonia mòbil durant la conducció. 

7.  En tot moment i fora dels actes, s’ha de seguir les indicacions 
de senyalització i dels agents encarregats de regular el trànsit. 

 
Signatura: 
 
 
	

 

Puig-reig, a ............ de .................................... de 2018 

Nom i cognoms: .......................................................................................  

DNI: ................................................. 

	
Nota d’interès: 
 
Las dimensions màximes de cada vehicle seran: 
- Carrosses: longitud 12m (vehicles articulats fins a 16,50m.), 4m d’alçada i amplada 
màxima inclosa la carrega 2,50m (segons estableix el Reglament General de 
Circulació). 
- Vehicles engalanats: longitud 5m, alt 2,50m i amplada màxima inclosa la carrega 2m. 
 
* Cal retornar tota la documentació abans del divendres 9 de febrer 
a l’ajuntament de Puig-reig! 

GUÀRDIA MUNICIPAL 


