Bases Generals per a la XXVª Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat
Edició 2018

MODEL DE SOL.LICITUD
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA XXVª FIRA DE LA COCA I EL MATÓ DE MONISTROL DE
MONTSERRAT (27 i 28 d’octubre de 2018)

DADES DEL SOL.LICITANT

- En el cas de persona jurídica nom de l’empresa i del seu representant legal:
_________________________________________________________________________________
- En el cas de persona física nom i cognoms (autònoms): ________________________________
- NIF:___________________________- Adreça:__________________________________________
- Municipi:_________________________ Codi postal:__________Telèfon____________________
- Núm. de compte corrent (IBAN) on es desitja que es faci la devolució
de l’aval:_________________________________________________________________________
- Mides de la parada________llarg (9 metres màxim) x _________ample.

- Tipus d’activitat:

Alimentària

Artesania

Manufactura

- Descripció genèrica de l’article de venda:
_________________________________________________________________________________

- Descripció detallada dels articles que es posaran a la venda:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- Adreça a efectes de comunicacions / notificacions electròniques
Les del sol·licitant

Les del representant

Altres (omplir el següent formulari)
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- Altres dades
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Domicili

Codi postal

Població

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la
notificació electrònica)

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a
l’adreça de correu electrònic facilitada en aquesta sol·licitud, així com un avís - sense efectes jurídics del dipòsit de les notificacions mitjançant un SMS al telèfon mòbil i per e-mail a l’adreça electrònica
que he fet constar en aquesta sol·licitud.
Consulteu les condicions de la notificació electrònica a l’ANNEX 4 d’aquest formulari.

EXPOSO,
1. Que desitjo participar a la XXVª Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat que
es celebrarà els dies 27 i 28 d’octubre de 2018, i ubicar una parada de demostració i/o
venda d’articles en els terrenys destinats a tal efecte per l’Organització de la Fira.
2. Que adjunto la documentació obligatòria i complementària següent:
Documentació obligatòria (marcar amb una X):
Fotocòpia NIF, DNI o NIE i permís residència.
Acreditació alta censal en l’epígraf de l’Agència Tributària.
Acreditació d’estar al corrent del règim de la Seguretat Social
i pagament de tributs a l’AEAT
Assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima 150.000 euros i
darrer rebut acreditatiu d’estar corrent en el seu pagament.
Fotocòpia del certificat d’inscripció al Registre Sanitari (alimentació).
Certificat de la formació en higiene i seguretat de la persona que vindrà a la
fira (alimentació).
Característiques de les necessitats de refrigeració i aparells que es porten
Documentació puntuable (marcar amb una X):
Documentació acreditativa de les millores en l’exercici de l’activitat de venda.
Acreditació de participació en fires artesanals.
Carnet d’artesania o de Mestre Artesà i/o de ser productor agroalimentari.
Relació detallada dels productes que es comercialitzen amb indicació geogràfica
protegida, amb denominació d’origen, productes km.0, o producció ecològica. Relació
detallada
Relació detallada dels productes que es comercialitzen i que provenen de Comerç just,
solidari o sostenible.
Memòria de l’activitat de venda amb especial menció als aspectes puntuables.
Fotografies de la parada.
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DEMANO,

1. Que em sigui atorgada la llicència d’ocupació temporal del domini públic per instal·lar parades
de venda en el marc de la XXVª Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat

He llegit i accepto les prestacions i condicions de la Fira expressades en les Bases
Generals.

Per a formalitzar la inscripció a la XXVª Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat cal
trametre aquesta sol·licitud d’inscripció a les oficines municipals de l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat abans del termini establert a les Bases Generals.

Signatura o segell de l’establiment

Monistrol de Montserrat, ___ de/d _____________de 2018

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament
de Monistrol de Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents
adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides
a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al correu postal a les
oficines municipals (Plaça Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat.)

