Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DEL RAM 2017
1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1 SOL·LICITANT – RAÓ SOCIAL / SOLICITANTE – RAZÓN SOCIAL
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 REPRESENTANT o PERSONA DE CONTACTE / REPRESENTANTE o PERSONA DE CONTACTO
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL.LICITA / SOLICITA
participar en la convocatòria per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local amb motiu de la
celebració de la Fira-Mercat del RAM de Tordera el 7, 8 i 9 d’abril de 2017. /
participar en la convocatoria para el otorgamiento de licencias de ocupación temporal del dominio público local con motivo
de la celebración de la Fira-Mercat del RAM de Tordera el 7, 8 y 9 de abril de 2017.

2.1 SOL.LICITUD D’ESPAI / SOLICITUD DE ESPACIO
(1)

Ocupació sòl/Contratación terreno :
Estand/Stand:

UT: PS – PROMOCIÓ ECONÒMICA

Carpa/Pagoda
(1)
(2)

(2)

_______m X _______m = _______ m

(4mx3m)

Quantitat / Cantidad :

(3mx3m)

Quantitat / Cantidad :

Altres mides

Especificar:

(3mx3m)

Quantitat / Cantidad :

2

Només destinat al sectors d’oci i lleure, d’altres (automoció, foodtruck...)/ Sólo destinado para sector de ocio, otros (automoción, foodtruck..).
Només disponible pel sector Agroalimentari. Cal disposar del material necessari per dotar l’espai de llum (cable llarg per connectar al punt de llum
proporcionat per l’organització i bombeta/focus) /Sólo disponible para el sector Agroalimentario. Es necesario disponer del material necesario para dotar
al espacio de luz (cable largo para conectar el punto de luz proporcionado por la organización y bombilla / foco)

2.2 SOL.LICITUD DE MATERIAL / SOLICITUD DE MATERIAL
Quantitat/
Cantidad
Taulell/Mostrador
0’85mx1x0’5m
Taulell vitrina/
Mostrador vitrina
Nevera

I046-N2-V000

Superfície :

Cadira/Silla

Preu/
Precio (*)
75 €
110 €
80 €
9€

Quantitat/
Cantidad
Taula rodona /
Mesa redonda
Taula rectangular/
Mesa rectangular

Preu/
Precio (*)
28 €
48 €

Prestatgeries /Estantería

35 €

Tancament vidre/
Cierre vidrio

28 €

(*) Els preus anteriors corresponen als preus unitaris de licitació del contracte, amb la qual cosa, amb tota probabilitat, els preus reals seran inferiors, atenent
la baixa ofertada per qui resulti adjudicatari. / Los precios anteriores corresponden a los precios unitarios de licitación del contrato, con lo cual, con toda
probabilidad, los precios reales serán inferiores, atendiendo a la baja ofertada por quien resulte adjudicatario.
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2.3 SOL.LICITUD DE SERVEIS / SOLICITUD DE SERVICIOS
Neteja l’estand/ Limpieza estand
Potència de llum extra/ Potencia de luz extra: ______ kW
Toma d’aigua/Toma de agua

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant / Fotocopia DNI/NIF del solicitante.
Fotocòpia darrer rebut autònoms o impost de societats liquidat, segons correspongui /
Fotocopia último recibo autónomos o impuesto de sociedades liquidado, según corresponda.
Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil i últim rebut /
Póliza de seguro de Responsabilidad civil y último recibo.
Descripció producte o servei a exposar / Descripción producto o servicio a exponer (ANNEX 1)
Carnet d’artesà, si s’escau / Carnet de artesano , en su caso
Previsió d’animals, si s’escau / Previsión de animales, en su caso (ANNEX 2)
Declaració de l’ús particular de gossos, si s’escau / Declaración de uso particular de perros, en su caso (ANNEX 3)

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro responsablement / Declaro responsablemente,
Que assumeixo íntegrament el contingut de les Bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal
del domini públic local amb motiu de la celebració de la Fira-Mercat del Ram de Tordera 2017, aprovades per acord de
Junta de Govern Local.
Con la presentación de la presente solicitud, declaro de forma responsable que asumo íntegramente el contenido de las
Bases reguladoras del otorgamiento de licencias de ocupación temporal del dominio público local con motivo de la
celebración de la Fira-Mercat del Ram de Tordera 2017, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.
Que estoy obligado a comunicar cualquier variación que pueda producirse de ahora en adelante.

Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Promoció econòmica responsabilitat de
l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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