Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL COMERÇ AL CARRER 2018
1. DADES PERSONALS
1.1 SOL·LICITANT / RAÓ SOCIAL
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
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.LICITO
Participar com a expositor al “Comerç al carrer” que se celebrarà el proper divendres 3 d’agost de 2018.

3. TIPUS DE COMERÇ

Comerç i/o servei establert a Tordera
Nom de l’establiment :
Adreça de l’establiment :
Ubicat al circuït comercial :

Sí

No

I151-N2-IMP-V000

UT: AP – PROMOCIÓ ECONÒMICA

Producte/servei a comercialitzar :
Descomptes/promocions a oferir* :
Parades venda no sedentària
Nom de la parada :
Producte/servei a comercialitzar :
Descomptes/promocions a oferir* :
*

Es publicitarà en el programa d’activitats els establiments/parades que ofereixin descomptes i/o promocions.

Proposta d’activitat, taller o presentació *
Nom del taller:
Descripció del taller (incloure la durada, el públic a qui va dirigit, etc ):

*

Formarà part del programa d’activitats.
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4. SOL·LICITUD D’ESPAI
Metres de la parada :
Porto carpa ?

2

___________m x __________ m = ___________ m
No
Sí

Mides de la carpa :

2

___________m x __________ m = ___________ m

5. NECESSITATS DE MATERIAL O D’ALTRES SERVEIS
Descripció material
Tauló
Cavallets
Cadira
Carpa 3x2 *
Altres :
*L’Ajuntament disposa de 10 carpes. S’assignaran per ordre d’inscripció i només 1 per sol·licitud.
S’haurà de dipositar una fiança de 85€ quan es confirmi la seva disponibilitat i adjudicació.

Quantitat

6. DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant i/o del representant.
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil.
En el cas de parades de venda no sedentària:
Rebut autònoms o impost de societats liquidat, segons correspongui.
Documentació acreditativa de la representació de l’entitat sense ànim de lucre, si s’escau.
Carnet d’artesà expedit per l’autoritat competent acreditatiu de l’activitat desenvolupada, en el cas de fabricació
pròpia.
Factures i albarans acreditatius de la procedència de les mercaderies, per productes o mercaderies que no siguin
producció pròpia.
Certificat de formació en manipulació d’aliments o seguretat alimentària de les persones que estiguin a la parada de
venda d’alimentació
En el cas de creperies, xurreries, foodtrucks a més :
Manual d’instruccions signat per un tècnic competent.
Certificat d’instal·lació de baixa tensió registrat a indústria i signat per instal·lador electricista autoritzat.

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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