Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ PARADA D’ARTESANIA
FESTA MAJOR SANT MARTIRIÀ (octubre)
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social*

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF*

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili*

Codi Postal*

Població*

Correu electrònic

Telèfon*

Fax

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

SÍ

*Per tal d’agilitzar la informació general de la fira, autoritzo a
l’Ajuntament
afegir
el
meu
telèfon
que
és
_________________________________ i així, poder formar part del
grup de WhatsApp que es crearà únicament per aquest fi (festa major).
L’acceptació suposa compartir les dades de contacte amb els altres
firaires que vulguin formar part del grup.

NO

SÍ

NO

* els camps marcats amb asterisc s’han d’omplir obligatòriament

EXPOSO
Que, amb motiu de la Festa Major de Banyoles de l’any
Parada d’artesania de:
Superfície total a ocupar

desitjo instal·lar al recinte firal la següent

Energia:

Número de remolcs vivendes que instal·larà:

Generador

Potència

kw

Número de matrícula dels remolcs vivendes:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Que acompanyo la documentació que figura assenyalada a continuació, de conformitat amb el que disposa l’apartat b) de
l’article 3 del Plec de condicions regulador de les adjudicacions dels espais de les fires de Sant Martirià
a la zona
d’equipaments de La Farga:
Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
En cas de persones jurídiques, fotocòpia dels estatuts de constitució de la societat on consti el nom de la persona
representant de la societat.
Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil, per l’import que correspongui en
funció del tipus d’instal·lació i rebut que acrediti la vigència de l’esmentada assegurança durant la celebració de les
Fires
En cas de no haver participat mai, catàleg o fotografies de mostra de la línia de producte.
Si s’escau, fotocòpia de la inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre
General Sanitari.
Si s’escau, fotocòpia de la formació en manipulació d’aliments.

DECLARO
Que tots els documents que s’adjunten són verídics, certs i autèntics. I perquè quedi constància signo la present instància.
Que l'activitat de la qual sóc titular compleix amb tots els requisits establerts en la legislació vigent i em comprometo a
mantenir el seu compliment mentre estigui exercint l’activitat durant la realització de la Festes de Sant Martirià.
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Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITO
Que, previs els tràmits pertinents, sigui admesa aquesta sol·licitud i se’m permeti prendre part a l’adjudicació d’un espai a
la zona d’equipaments de La Farga, amb la parada abans descrita durant els dies de la Festa Major de Banyoles.

Observacions: La presentació d’aquesta instància comporta l’acceptació plena del vigent Plec de Condicions.

Banyoles,

Signatura del sol·licitant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per
al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a
l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran
comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament.
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