Plaça Catalunya, 1
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Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12
www.pinedademar.cat - ajuntament@pinedademar.cat

Sol·licitud de participació a Fira Sud 2018

(artesans)

Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça

núm.

CP

LocaIitat

pis

porta

pis

porta

Tel.

Correu electrònic:
Representat/da per

NIF

Adreça de notificació

núm.

LocaIitat

CP

Tel.

Exposo:
Que desitjo participar a Fira Sud 2018
Que vull instal·lar una parada de: 2 x 3 m.

,que es durà a terme els dies 5
3 x 3 m.

6 x 3 m.

i 6

de Maig

.

Altres (especificar):

Núm. Registre d'Entitats Locals, 8163

Potència igual o inferior a 200 Watts, (12 € parada/dia)
Potència superior a 200 Watts, (24 € parada/dia)
Producte a exposar:

Documentació aportada:
Resguard d’ingrés. CCC: ES35 0049 1577 3721 1014 7877 (Banc Santander)
Fotocòpia del DNI, NIE o CIF (ambdues cares).
Dues fotografies del producte a la venda i una fotografia de la parada.
Assegurança de responsabilitat civil o rebut corresponent.
Carnet de manipulació d'aliments i memòria descriptiva (en cas d'artesans de productes alimentaris).
Tanmateix, declaro sota la meva responsabilitat que disposo de la documentació següent:
Certificat d'alta de l'IAE.

Rebut dels autònoms del mes en curs.

Registre sanitari (en cas d'artesans de productes alimentaris).
Em comprometo a aportar la documentació esmentada anteriorment a requeriment de l'agent assentador el dia de la

realització de la fira.

Sol·licito:
Prendre part en l'edició de 2018
de Fira Sud, que es durà a terme els dies 5
i6
de Maig
Pels motius exposats, demano que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris,
accediu a la sol·licitud formulada.

Pineda de Mar, .

de .

de .

Signat,

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves
dades formaran part d'un fitxer de l'Ajuntament de Pineda de Mar, anomenat Centre Innova. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'Ajuntament de Pineda de Mar, pl. Catalunya 1, CP 08397 de Pineda de Mar.

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

