
FOLLA DE INSCRICIÓN NO FESTIVAL DE COMPARSAS E DISFRACES. 
ENTROIDO 2014

Desexo inscribirme en (marcar o que proceda): 

 CONCURSO DE COMPARSAS

CONCURSO DE DISFRACES

Datos do/a representante: 

Nome e apelidos:

NIF/ CIF:  ________________   Enderezo: ___________________________

Concello: ______________________________________________________

Teléfono: ________________   Enderezo electrónico: ___________________

Características do participantes:

Nome da comparsa: ______________________________________________

Tema do disfrace:_________________________________________________ 

Número de compoñentes: _______Lugar de procedencia: _________________

Títulos das cancións ou parodias a interpretar:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

O/a que asina é coñecedor e acepta as Bases que rexen este Festival de Comparsas 
do Concello de Ferrol 

Ferrol, ........ de febreiro de 2014.



Esta inscrición irá acompañada do ANEXO I ou do ANEXO II, segundo corresponda.

ANEXO I

Formación da comparsa ou disfrace constituída como asociación ou entidade:

1.  Os  abaixo  asinantes  declaran  que  con  data_______________  procedeuse  a 
constituír a comparsa para o Entroido 2014 composta por:

Nome e apelidos DNI
Sinalar na fila, cunha 
cruz, os menores de 
idade

2.Que nesta data nomeouse a don/dona ____________________________________
como representante para as relacións co Concello de Ferrol.

3. Que a comparsa arriba indicada está constituída como entidade ou asociación, 
con CIF  __________________________dende o ano ___________ 
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4. Que non está incursa en causa algunha de incompatibilidade ou incapacidade para 
contratar, recibir subvencións ou axudas da Administración Pública. 

5.  Que  está  ao  corrente  nas  súas  obrigas  tributarias  coa  administración  estatal,  
autónoma e co Concello de Ferrol e coa Seguridade Social. 

6. Que esta comparsa comprométese a levar a cabo as actividades recollidas nas 
Bases reguladoras.

7. Achega de Certificado da conta bancaria habilitada para aquelas comparsas que 
están constituídas como entidade ou asociación para o ingreso correspondente ao 
premio deste concurso.

Ferrol,_________ febreiro de 2014

Don/dona____________________________________________________

Representante habilitado/a da comparsa_____________________
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ANEXO II

Formación da comparsa ou disfrace constituída por persoas físicas:

1.  Os  abaixo  asinantes  declaran  que  con  data_______________  procedeuse  a 
constituír a comparsa para o Entroido 2014.

2. Que nesta data nomeouse a don/dona ____________________________________
como representante para as relacións co Concello de Ferrol.

3. Que os compoñentes desta comparsa declaran:

♦ Estar ao corrente nas súas obrigas tributarias coa administración estatal,  
autónoma e co Concello de Ferrol.

♦ Estar ao corrente nas súas obrigas tributarias coa Seguridade Social. 

♦ Que  a  comparsa  non  dispón  de conta  bancaria  habilitada  como 
asociación  ou  entidade  ,  e  que,  como  participante  no  concurso  de 
comparsas do Concello de Ferrol, nas festas do Entroido 2014,  solicita 
que o ingreso correspondente ao premio deste concurso se faga en:

Número de conta:__________________________________________________

Titular (representante) : 
__________________________________________________

Entidade_________________________________________________________  

(Achegase certificado da conta bancaria)

4. Que esta comparsa comprométese a levar a cabo as actividades recollidas nas 
Bases reguladoras.

5. E para que así conste, dan a súa aceptación e conformidade os membros da 
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comparsa, que asinan a continuación e achegan copia do seu DNI 

Nome e apelidos DNI Sinatura

Ferrol,_________ febreiro de 2014

Don/dona____________________________________________________

Representante habilitado/a da comparsa_____________________
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