
 
 

Pl. de l’Església, 1. 46192 Montserrat. Tel. 962998178. cultura@montserrat.es 

Hoja de inscripción al Concurso Nacional de Música de Cámara de Montserrat / Full d'incripció al 
 Concurs Nacional de Música de Cambra de Montserrat

Datos  
persona interesada 
Dades 
persona interessada 
  

Primer apellido/  Primer cognom Segundo apellido/  Segon cognom

            
Nombre/  Nom

      
 

NIF/  NIF

      
 

 

En representació del 
grupo 
En representació del  

 grup

Nombre del grupo /  Nom del grup Compuesto por /  Compost per 

       
  

 

Indique la relación de los instrumentos / indique la relació dels  
instruments 

Domicilio 
a efecto de notificación 
Domicili 

 a l’efecte de notificacions
 

Calle/ Plaza/ Partida/ Carretera .  Carrer/ Plaça / Partida / Carretera Nº/ Km.  
 Núm. / Km.

Piso/  Pis Escalera/  Escala

                        

Población/  Població Apartado de correos 
 Apartat de correus

            
 

Provincia/  Província Código postal 
 Codi postal

            
 

Teléfono/  Telèfon Fax/  Fax

            
 

Correo electrónico/  Correu electrònic

      
  

Expreso 
 Expresse

Con este documento mi interès en participar en el Concurso Nacional de 
Música de Cámara de Montserrat del año en curso / Amb aquest document el 
meu interès en participar en el Concurso Nacional de Música de Cambra de 

 Montserrat de l’any en curs.

Datación 
Datació 
 

Lugar/  Lloc

      
 

 

Fecha/  Data

      

 

Firma/  Signatura

 
 

 
SEMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA 

 SETMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA
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Les dades personals facilitades s'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació 
de caràcter personal és la prestació dels serveis sol·licitats a través del present imprés. 
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga 
necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei. 
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre 
document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat o bé registrant personalment una sol·licitud en el 
Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb el vostre DNI original o un document equivalent. 
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