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
_____________________________________________________________________________

La Fira-Mercat del Ram de Tordera és un certamen multisectorial, inscrit en el Registre
d’Activitats Firals de la Generalitat de Catalunya, dirigit a totes les activitats econòmiques,
socials i comercials que desitgin mostrar els seus productes i/o serveis als visitants de Tordera i
el seu entorn.

Data, lloc i horaris de celebració
La 40ena edició de la Fira-Mercat del Ram de Tordera es celebrarà els dies 7, 8 I 9 d’abril al
Parc Prudenci Bertrana, situat a l’Illa del riu Tordera. La superfície d’exposició és de 18.000 m2
configurada per un parc arbrat, àmplies zones d’aparcament, parc d’atraccions, programació
d’actes lúdics complementaris, etc.

El recinte firal estarà obert el divendres 7 d’abril de 16:00h. a 21:00h, el dissabte 8 d’abril i el
diumenge 9 d’abril de 10:00h. a 21:00h.

Els estands hauran de romandre oberts obligatòriament durant tots els dies de la fira i d’acord
amb l’horari establert.

Requisits
Enguany, es vol plantejar una fira que sigui un reflex dels valors del municipi, que sigui un
concepte amb qualitat social, dotat d’un component sensible, cultural, lúdic, esportiu i que
beneficiï tot el poble. Una fira que posi en practica la responsabilitat social municipal, una fira
comercial, social, lúdica, esportiva i didàctica a traves del monogràfic “Viure bé, guanya en
qualitat de vida”, que girarà entorn els següents eixos: gastronomia, esport i salut, natura i
territori, i participació ciutadana. Es a dir, es vol continuar potenciant el sector agroalimentari,
però també fent especial incidència en el sector multisectorial i donant cabuda a aquells
expositors que, des de la seva especialitat, portin algun producte o servei relacionat amb la
sostenibilitat i/o l’eficiència energètica, el turisme sostenible, la salut, l’esport, la natura.

Per tant, es valorarà que els expositors que participin a la Fira Mercat del Ram de Tordera
promocionin productes i serveis relacionats amb l’agroalimentació, els producte de la terra, la
promoció i gestió sostenible del territori, l’eficiència energètica, mobilitat sostenible,

construcció sostenible, turisme sostenible, hàbits de vida saludable, hàbits d’higiene, nutrició i
alimentació, activitat física, prevenció d’accidents i lesions, activitat social, etc.

Sol·licitud de participació
Per formalitzar la inscripció a la Fira Mercat del Ram de Tordera és necessari presentar una
sol·licitud de participació que es pot obtenir a través dels següents mitjans:
-

Oficina d’ Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera, Plaça Església, 2 - 08940
Tordera, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

-

Descarregar des del lloc web www.tordera.cat

-

Telemàticament www.tordera.cat a través del servei e-tram.

Documentació a adjuntar:
Obligatòriament:
-

Fotocòpia del DNI/NIE/CIF

-

Fotocòpia del darrer rebut d’autònom o de l’impost de societats degudament
liquidats, segons correspongui.

-

Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil i últim rebut

-

Annex 1 Descripció del producte o servei a exposar

Si s’escau:
-

Carnet d’artesà

-

Annex 2 previsió d’animals

-

Annex 3 Declaració d’ús particular de gossos

ermini de presentació:
-

Data límit: 17 de març de 2017

Lloc de presentació:
-

Presencialment o per correu postal a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Tordera, Plaça de l’Església, 2 - 08490 de Tordera

-

Paral·lelament per correu electrònic fira@tordera.cat

Modalitats de participació i tarifes

Per participar a la Fira Mercat del Ram l’organització posa a disposició dels expositors els
següents serveis:
TIPOLOGIA

TIPUS EXPOSITOR

CARACTERÍSTIQUES I PREU

SERVEIS ESPECÍFICS INCLOSOS
(veure Annex 1)

2

De 9m (3x3): 450€
ESTANDS
MODULARS

Muntatge i desmuntatge, retolació,

2

De12m (4x3):600€

TOT TIPUS

Possibilitat ampliació metres:
50€/m2

OCUPACÓ SÒL

tarima emmoquetada, il·luminació ,
instal·lació elèctrica, presa d’aigua

2

OCI I LLEURE

Fins a 50m2: 9,55€/m

ALTRES

Més de 50 m2: 6,40/m

2

Presa de llum i aigua

SECTOR
CARPES

AGROALIMENTARI

3X3

(embotits,

formatges,

162 €

Muntatge i desmuntatge, retolació,
presa de llum i aigua

mels,olis,horticultura...)

L’eventual augment de potència de llum i la instal·lació de presa d’aigua , hauran de
ser sol·licitats a l’organització de forma expressa a través del formulari normalitzat
específic de la fira; l’organització es reserva el dret d’autoritzar-ho en funció de les
possibilitats i/o dificultats tècniques de la seva execució i, si s’escau, amb càrrec a
l’expositor sol·licitant.

En cas que els expositors contractin serveis externament ho hauran de comunicar a
l’organització que avaluarà la seva idoneïtat i/o factibilitat. En qualsevol cas,
l’Ajuntament de Tordera declina tota responsabilitat derivada de la contractació de
serveis externs per part dels expositors.

Els expositors que desitgin participar amb un estand propi hauran de sol·licitar a
l’organització la corresponent autorització, prèvia aportació de plànols i dissenys de la
instal·lació així com fotografies, si s’escau.

Independentment de la modalitat de participació escollida, tots els expositors gaudiran
del següents serveis genèrics inclosos en el preu:
-

acreditacions d’expositors i dels vehicles

-

zona d’aparcament reservada per als expositors

-

punt d’informació: servei d’informació als visitants i assistència als expositors

-

servei de manteniment

-

vigilància nocturna

-

servei d’emergències i seguretat

-

il·luminació del recinte

-

servei de bar dins del recinte

-

lavabos públics dins del recinte

-

servei de neteja del recinte

-

megafonia i fil musical

Condicions de pagament i bonificacions

Les tarifes regulades per les presents normes deriven de l’ordenança fiscal núm. 22 de
l’Ajuntament de Tordera, “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants”art.6 apartat
b.
Els expositors de la Fira Mercat del Ram podran beneficiar-se de les següents
bonificacions:
a. del 50% pels expositors locals.
b. del 5% pels expositors que només ocupin sòl (sense lloguer d’estand).
c. del 10% pels expositors que ocupin sòl i també lloguin estand.
d. Total o parcial de l’import total de la liquidació si l’expositor presenta una proposta
d’activitat per incloure dins el programa d’activitats de la Fira Mercat del RAM de
Tordera; o si presenta un projecte de patrocini.
Les bonificacions b) i c) no seran en cap cas acumulables entre si.
Les bonificacions descrites en els apartats a), b) i c) seran d’aplicació només quan es realitzi el
pagament íntegre de la liquidació fins a quinze dies naturals abans de la inauguració de la fira.

S’entén una sol·licitud per formalitzada quan s’ha presentat el formulari normalitzat específic
de la fira degudament emplenat juntament amb tota la documentació requerida.

Un cop rebuda la liquidació, disposeu d’un termini de tres dies per efectuar el pagament.

Les de sol·licituds hauran de ser liquidades en la seva totalitat abans del 24 de març de 2017

El pagament no es considerarà realitzat fins que l’expositor hagi enviat a l’organització el
comprovant corresponent.

Tots els pagaments hauran d’efectuar-se a través de transferència bancària a favor de:

FIRA MERCAT DEL RAM / AJUNTAMENT DE TORDERA
número de compte: ES18 2100-0143-21-0200346932 La Caixa

L’organització es reserva el dret de cancel·lar la participació de qualsevol eventual expositor al
certamen que no hagi acomplert amb les condicions i els terminis de pagament, i no li serà
retornada cap quantitat que hagi pogut satisfer a compte.

Després d’haver efectuat el pagament, l’expositor accepta i assumeix l’espai que li serà
assignat per l’organització, atenent els criteris de l’apartat “Adjudicació d’espais”.

En cas d’anul·lació de la participació un cop adjudicat l’espai, l’expositor perdrà totes les
quantitats avançades.

Adjudicació d’espais
L’adjudicació dels espais correspon única i exclusivament a l’organització de la fira. Els criteris
que es tindran en compte per adjudicar els estands i/o espais d’exposició seran els següents (i
no necessàriament per aquest ordre):
•

Participants en edicions anteriors.

•

L’ordre de recepció de les sol·licituds

•

Les conveniències de distribució de l’espai disponible.

•

La superfície contractada.

•

La tipologia de producte o servei.

Un cop realitzada l’adjudicació, l’organització comunicarà els resultats de la mateixa als
expositors, com a màxim, 7 dies abans del primer dia de celebració del certamen.
Pel que fa a la zona d’exposició de vehicles a motor, l’organització es reserva el dret de
realitzar, si s’estima oportú, un sorteig d’assignació d’espais.

Aquesta adjudicació no serà considerada en ferm fins que s’hagi realitzat l’abonament
total del drets que corresponguin en aplicació de les presents normes de participació a
l’apartat “Condicions de pagament i bonificacions”.

L’adjudicació d’espais serà nominal per a cada sol·licitant titular i l’espai adjudicat no podrà
ser compartit amb tercers, excepte expressa autorització de l’organització.

Annex 1
Acreditacions
-

Recollida d’acreditacions personals i d’aparcament a l’Oficina d’Informació dins el
recinte firal: dijous 6 d’abril de 9h a 14h i de 16h a 19h i divendres 7 d’abril de 9h a 14h.

-

Les acreditacions personals donen dret a l’accés al recinte firal per al muntatge i
desmuntatge de l’estand i les tasques derivades i, durant els dies de celebració del
certamen, una hora abans de la seva obertura al públic.

-

Les acreditacions per vehicle que donen dret a accedir al recinte firal amb les mateixes
condicions que les persones i a més els permet estacionar al pàrquing reservat per als
expositors

Muntatge i desmuntatge dels estands
-

Les tasques de muntatges es poden iniciar el dijous 6 d’abril de 9h a 21h. Els expositors
hauran d’haver finalitzat la instal·lació dels productes en els estands i la seva decoració
el divendres 7 d’abril com a màxim a les 14:00h.

-

El desmuntatge dels estands podrà efectuar-se a partir de les 22h del diumenge 9
d’abril, i en cap cas abans d’aquest moment, i fins dilluns 10 d’abril a les 14h.

Accés al recinte
-

Durant l’horari d’obertura al públic cap vehicle podrà romandre ni accedir al recinte firal,
excepte en aquells casos que sigui necessari per al desenvolupament de l’esdeveniment
(muntatge i desmuntatge d’activitats programades), i sempre sota la supervisió de
l’organització.

-

Per accedir al recinte firal més enllà dels horaris establerts més amunt (tant a peu com
en vehicle), l’expositor ho haurà de sol·licitar prèviament a l’organització i serà
indispensable la presentació de la identificació de l’expositor (i del vehicle, si és el cas)
mitjançant la credencial lliurada en el moment de l’acreditació.

Publicitat
Els expositors interessats en la publicitat podran anunciar-se mitjançant l’emissora

-

municipal, que és el mitjà de comunicació oficial de la Fira-Mercat del Ram de Tordera
dins el recinte firal. Les dades de contacte de la ràdio són les següents:
www.radiotordera.cat, 93 764 01 02
Seguretat i vigilància
Servei de vigilància permanent al recinte des del dijous 6 d’abril al dilluns 10 d’abril i per

-

accedir-hi fora de l’ horari d’obertura, serà necessària la presentació de la credencial
expedida per l’organització.
La Fira contractarà una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixi les

-

contingències pròpies que marca la llei per a aquest casos.
Cada expositor serà totalment responsable del contingut del seu estand i de les

-

instal·lacions. Es recomana realitzar una extensió de l’assegurança de cada expositor
pels dies que duri de la Fira Mercat del Ram de Tordera que cobreixi altres tipus de
sinistralitat, en especial la que es refereix a robatori, furt, incendi, danys a tercers, etc.
El funcionament de màquines i aparells dins del recinte de la Fira haurà de respectar les

-

màximes mesures de seguretat i ordre per a la integritat de les persones i les
instal·lacions.
L’organització serà competent per decidir en matèria de seguretat dins del recinte de la

-

Fira.

Altres serveis
-

La Fira disposarà d’un servei general de neteja dels espais comuns del recinte. Aquells
expositors que desitgin la neteja diària del seu estand hauran d’incloure-la a la
sol·licitud de participació. L’organització els facilitarà el personal, i les despeses aniran
a càrrec de cada expositor.

-

Durant la durada del certamen hi haurà un servei de megafonia instal·lat a l’oficina
d’informació, amb la finalitat d’informar permanentment el visitant, i per a informació
general.

-

El servei d’informació i assistència atendrà les consultes o ajudes que se sol·licitin, ja
sigui per part dels expositors o dels visitants.

-

Qualsevol altre servei que pugui necessitar l’expositor i que no figuri en aquestes
normes haurà de ser exposat a l’organització amb temps suficient. Sobre la viabilitat i
el cost en serà informat oportunament per l’organització.

Instal·lació elèctrica
-

La il·luminació general del recinte firal va a càrrec de l’organització. Les connexions de
llum i força seran efectuades pels tècnics de l’organització.

-

La instal·lació elèctrica del recinte firal disposa d’una tensió de 220/380 V. Amb
caràcter general, cada estand comptarà amb una potència màxima de 1,1 kw i d’un ICP
de 5 A.

-

Tots els estands disposaran d’una caixa de doble aïllament que allotjarà l’interruptor
magnetotèrmic que li pertoqui, un interruptor diferencial (30 mA 40-A 2-P o 4 P i born
de presa de terra) i dos endolls monofàsics.

-

El calibratge de l’interruptor magnetotèrmic (IPC) variarà en funció del tipus d’estand,
segons amb el que s’ha indicat abans.

Aspectes conjunturals
-

En el cas que per qualsevol causa greu no sigui possible celebrar la Fira Mercat del
Ram, l’organització decidirà les dates per a la celebració o la seva anul·lació, si així es
considera convenient.

-

Per causes de força major l’organització podrà variar la ubicació d’un participant en el
recinte i assignar-li un altre espai amb la mateixa extensió contractada, sense que per
això hi pugui haver cap reclamació o indemnització.

-

La instal·lació d’estands dins del recinte ha d’efectuar-se de manera que no interfereixi
o molesti la resta dels expositors, en especial els veïns.

-

No es permet la utilització dins d’un estand de mitjans o sistemes de reclam, en
especial megafònics que puguin resultar molestos per als veïns o per al públic visitant.

-

L’organització és competent per decidir sobre tots aquells temes o assumptes que
poguessin sorgir i que no es detallen en aquestes normes.

-

El fet d’emplenar la sol·licitud de participació a la Fira implica l’acceptació d’aquesta
normativa.

Tordera, 23 de desembre de 2016

Annex 2 FORMULARIS DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

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:

2-V000

UT: PS – PROMOCIÓ ECONÒMICA

Carpa/Pagoda

(2)

Superfície :

_______m X _______m = _______ m

(4mx3m)

Quantitat / Cantidad :

(3mx3m)

Quantitat / Cantidad :

Altres mides

Especificar:

(3mx3m)

Quantitat / Cantidad :

2

(1) Només destinat al sectors d’oci i lleure, d’altres (automoció, foodtruck...)/ Sólo destinado para sector de ocio, otros
(automoción, foodtruck..).
(2) 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/
Preu/
Cantidad
Precio (*)

Quantitat/
Cantidad

Preu/
Precio (*)

Taulell/Mostrador
0’85mx1x0’5m
Taulell vitrina/
Mostrador vitrina

75 €
110 €

Nevera

80 €

Taula rodona /
Mesa redonda
Taula rectangular/
Mesa rectangular
Prestatgeries /Estantería

Tancament vidre/
Cierre vidrio
(*) 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.
Cadira/Silla

9€

28 €
48 €
35 €
28 €

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 FiraMercat 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.

DESCRIPCIÓ PRODUCTE O SERVEI A EXPOSAR A LA FIRA DEL RAM 2017 /
DESCRIPCIÓN PRODUCTO O SERVICIO A EXPONER A LA FIRA DEL RAM 2017
1.

DADES EXPOSITOR / DATOS EXPOSITOR

Empresa
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic
2.

SECTOR / SECTOR
Agroalimentació / Agroalimentación

Natura / Naturaleza

Restauració-Hosteleria/ Restauración-Hosteleria

Territori / Territorio

Comerç / Comercio

Turisme / Turismo

Agrícola-Ramaderia / Agrícola-Ganaderia (Annex 1)

Oci i lleure / Tiempo libre

Esport / Deporte

Automoció / Automoción

Salut / Salud

Altres / Otros :

3.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI A EXPOSAR / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO A EXPONER

4.

RÈTOL DE L’ESTAND / RÓTULO DEL STAND

5.

PROPOSTA COMPLEMENTÀRIA (activitats, xerrades, tastos..)/
PROPUESTA COMPLEMENTÀRIA (actividades, charlas...)

PREVISIÓ D’ANIMALS A LA FIRA MERCAT DEL RAM 2017

NOM DE
L’ANIMAL

ECONÒMICA

NOM DE
L’ANIMAL

RAÇA

RAÇA

QUANTITAT

GRANJA
O
EXPLOTACIÓ
RAMADERA
D’ON PROVÉ

MARCA
OFICIAL

NÚMERO
DE
L’EXPLOTACIÓ

QUANTITAT

PROPIETARIO
EXPLOTACIÓ

MARCA
OFICIAL

GRANJA O
NÚCLI
ZOOLÒGIC

LLOC
DE
PROCEDÈNCIA

ARRIBADA
PRUDENCI
BERTRANA
DIA
HORA

MUNICIPI

ARRIBADA
PRUDENCI
BERTRANA
DIA
HORA

DECLARACIÓ DE L’ÚS PARTICULAR DE GOSSOS
1.

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms

DNI/NIF

Adreça

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

2.

IDENTIFICACIÓ DE L’ANIMAL

Nom dels gossos
Núm. de gossos
Domicili
Població
3.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Declaro responsablement,
Que els esmentats gossos els tinc per a ús particular sense fer cria ni cap activitat comercial motiu pel que no he
de tramitar el registre de Nucli Zoològic
-

Que disposo de les corresponents llicències i registres censals dels esmentat gossos

-

Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l’Ajuntament
pot comprovar la veracitat de les dades declarades

Tordera,
Signatura

de/d’

de

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.

