Bases Generals per a la Festa de Romeus 2016

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA FESTA DE ROMEUS 2016
DE MONISTROL DE MONTSERRAT
(23 i 24 de gener de 2016)

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 (autònoms) nom i cognoms: ___________________________
____________________________________________________________________________
- NIF:___________________________Adreça:_____________________________________
- Municipi:_____________________________________Codi postal:_________________
- Telèfons__________________________________________________________________
- Mides de la parada________llarg (9 metres màxim) x _________ample.
- Adreça de correu electrònic servirà per a notificacions relatives a aquest procés
amb plena validesa jurídica _______________________________________________
- Tipus de producte objecte de venda:

Alimentació

Artesania

Salut

- Descripció genèrica de l’article de venda:
____________________________________________________________________________

- Descripció detallada dels articles que es posaran a la venda:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- Observacions:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-Import a transferir:
32’8€ Alimentació o bé
alimentació o bé 8€ per artesania) =
€

24€ Artesania +__metres de més x (8’20€ per

Bases Generals per a la Festa de Romeus 2016

EXPOSO,
1. Que desitjo participar a la Festa de Romeus que se celebra els dies 23 i 24 de gener
de 2016, i ubicar una parada de demostració i/o venda d’articles en els terrenys
destinats a tal efecte per la Organització de la Festa de Romeus.
2. Que adjunto la documentació obligatòria i complementària següent:
Documentació obligatòria (marcar amb una X):
Fotocòpia NIF, DNI o NIE i permís residència
Fotografia de la parada d’estil medieval
Acreditació alta censal en l’epígraf de l’Agència Tributària
Acreditació d’estar al corrent del règim de la Seguretat Social
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)
Acreditació de la formació en higiene i seguretat de la persona que vindrà a la
Festa de Romeus (alimentació)

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 Festa de Romeus 2016

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

Per a formalitzar la inscripció a la Festa de Romeus 2016 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 201__
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.)

