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Sol·licitud inscripció 

Concurs d’aparadors de Nadal 2021 

Dades personals 

DNI / NIE / PASSAPORT / 
ALTRES 

 Data de Naixement  

Nom i cognoms  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

 

 

Normativa 

1. Temàtica: La temàtica de l’aparador que es decori haurà d’estar relacionada amb el Nadal. 

2. Ubicació de la decoració: La decoració s’haurà de limitar únicament a l’interior de l’aparador que doni a 

l’espai públic i sigui visible des del carrer. 

3. Durada de la decoració: La decoració de l’aparador haurà d’estar muntada i visible al públic a partir del dia 

20 de desembre i fins el 5 de gener (ambdós inclosos). 

4. La baixa voluntària s'ha de comunicar per escrit al registre de l’Ajuntament de Masquefa màxim el dia 

abans de que comenci el concurs. 

5. El concurs es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 10 comerços inscrits. 

 

Perfil: El concurs d’aparadors de Nadal està obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi 
que disposin de local amb aparador que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat, és a dir, 
qualsevol persona física o jurídica legalment constituïda que sigui titular d’un establiment comercial on hi 
exerceixi la seva activitat habitual i que disposi d’aparador que doni a la via pública. 
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He estat informat que l’Ajuntament de Masquefa tractarà i desarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives. 
 
Masquefa,                                de                              de 20  

 

Signatura de la persona inscrita 

 
 
 
 
 
 
Autorització dret d’imatge: 
Amb aquesta inscripció, autoritzo a fer fotografies de la formació en la que participo per tal de ser utilitzades per l’Ajuntament de 
Masquefa en els seus mitjans de comunicació municipal. En cas contrari, cal comunicar la no autorització a ctc@masquefa.net 
 
Protecció de dades: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa 
Finalitat del tractament: Concurs aparadors de Nadal  
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Destinataris: Ajuntament de Masquefa 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-
vos al correu electrònic: ctc@masquefa.net 
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