
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA FIRA DE S’OLIVA DE CAIMARI 2021

ANNEX I

Nom i llinatges:

DNI:

Telèfon:

Adreça fiscal: 

Adreça electrònica:

COMPARESC I EXPÒS EL SEGÜENT:

Primer: Manifest que he tengut coneixement de la convocatòria de la Fira de s’Oliva de Caimari 
2021 i que tenc la voluntat de participar-hi.

Segon: Sol·licit l’ocupació d’un trast amb les següents característiques:

Metres lineals (llargària): _____________

Característiques de la parada: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Producte que es promociona o es ven: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Voldria organitzar alguna activitat dinamitzadora a la fira per promocionar el seu producte i/o 
servei? __________________________________________________________________________

Subministrament elèctric: SI / NO (senyalitzar l’opció correcta).

Queda prohibit qualsevol connexió elèctrica il·legal, ja sigui a comptadors, postes, fanals o altres punts de la xarxa 
pública, havent-se de sotmetre en tot moment a les directrius tècniques de la brigada municipal de l’Ajuntament.

Tercer: Declar responsablement que:

1. Complesc els requisits establerts a la convocatòria.
2. Estic en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat.
3. Mantendré el compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
4. Reunesc  totes  i  cadascuna  de  les  condicions  exigides  per  la  normativa  reguladora  del

producte o productes objecte de venda ambulant.



Quart: El fer d’haver participat en edicions anteriors no implica que enguany disposi de la mateixa
ubicació.

Cinquè: Que em compromet, sota la meva responsabilitat, i una vegada confirmada la disponibilitat
de l’espai  per  l’Ajuntament,  a  donar compliment a tota la normativa que resulti  d’aplicació en
matèria laboral, de prevenció de riscos, fiscal i administrativa. 

Sisè: Que em compromet, sota la meva responsabilitat, a complir amb les obligacions imposades pel
Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat i pel Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de
mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, i concretament a respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les
autoritats sanitàries: distància interpersonal mínima d’almenys 1,5 metres, mesures alternatives de
protecció física si no fos possible, higiene de mans i ús de mascareta. 

Setè: Adjunt a aquest escrit la següent documentació:

• Darrer rebut de la quota autònom.
• Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.
• DNI.
• Fotografies del producte i de la parada.
• Carta d’artesà (si escau).
• Carnet de manipulador d’aliments (si escau).
• Registre sanitari del producte agroalimentari (si escau).

Data: ______ de _____________ de 2021 

Nom i signatura: 

 

Respecte de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, vos informam que el responsable de les dades és
l’Ajuntament de Selva sent la base legal del tractament l’exercici de competències atribuïdes al municipi per la Llei
7/1385 De Bases de Règim Local. Així mateix, podrà tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que ne-
cessitin tenir accés a la mateixa per poder donar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra
relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres  per saber quina informa-
ció tenim sobre vosté, rectificar-la si fos incorrecte i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a
sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà  de
realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE SELVA,
Plaça Major núm. 1, CP 07313, ajuntament@ajselva.net . En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos,
pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aedp.es). 
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