SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE SON SERVERA
08 i 09 de juny de 2019
Enviar aquesta sol·licitud al mail: fires@sonservera.es, indicant al assumpte del mail: Fira de Son Servera
Dissabte, 08 de juny, les paradetes romandran almanco fins a les 23.00 h
Per a més informació, telèfon 971 567 002, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h, o per correu electrònic
Ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar que la vostra sol·licitud ha estat acceptada. Si dijous, 06 de juny, no ha rebut
confirmació nostra, la sol·licitud s'entendrà com a denegada

Dades de contacte
Nom i cognoms

Telèfon

Núm. NIF / NIE

e-mail

Adreça

Dades de la parada
Article a vendre
En el cas que dugueu aparells elèctrics, indicar quins i Kw necessaris
(només per a parades d'alimentació)

Metres sol·licitats
Observacions

Fotografies que cal adjuntar obligatòriament (només per als no residents a Son Servera)
Fotografia de l'estand
Fotocòpia del DNI

Fotografia del gènere que es ve (Adjunteu només un màxim de dues fotografies. Mida màxima: 1MB)
En cas d'estrangers, permís de residència i treball

✔ Autoritzo a l' Ajuntament de Son Servera a que faci les comprovacions telemàtiques necessàries amb altres administracions públiques

per a comprovar les dades i circumstàncies declarades en aquest document, relatives a l'exercici de l'activitat a desenvolupar.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ASSISTÈNCIA A FIRES I MERCADETS PUNTUALS
El sol·licitant declara:
- Que les dades recollides a aquest document són certes, i que es troba en possessió de la documentació que acredita el compliment dels requisits i de
les obligacions a que es refereix aquesta declaració. Així mateix declara que tota la documentació aportada juntament amb la sol·licitud és certa i és
una còpia exacta dels originals.
- Que mantindrà durant la celebració de les fires/mercadets, als que s'ha inscrit i participarà, les condicions que declara que compleix en aquest
document.
- Que te contractada una assegurança de responsabilitat civil a tercers per a la venda no sedentària, i que es compromet a tenir-la vigent durant la
celebració de les fires/mercadets als que participarà. Així mateix es fa responsable de qualsevol dany que pugui ocasionar a terceres persones la seva
parada, vehicle, i els seus productes i/o serveis.
- Que compleix els requisits per exercir l'activitat de venda ambulant.
- Que està en situació d'alta en el Règim de la Seguretat Social que correspongui o que pertany a una cooperativa que també figura d'alta i al corrent de
pagament de les quotes.
- Que està donat d'alta a l' Impost d'activitats econòmiques i al corrent de pagament de la tarifa, o bé, en cas d'estar exempts que està donat d'alta en el
cens d'obligacions tributaris.
- Que reuneix les condicions sanitàries i totes les altres exigides per la normativa reguladora dels productes que té a la venda i o serveis que presta, i
que disposa de totes les autoritzacions i permisos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, incloent la relativa a la manipulació d'aliments,
si escau, i que el seu termini de vigència i compliment cobreix la celebració de les fires a les qual participarà.
- Que la persona/es amb relació laboral, familiar o col·laboradors en el desenvolupament de l'activitat estan degudament contractades i donades d'alta a
la seguretat social.

En el cas d'estrangers nacionals d'un país tercer:
- Declara que compleix les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball.

(Signatura)
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Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol∙licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la
finalitat de tramitar la seva sol∙licitud de participació a fires, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
personals, i altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar‐les i a cancel•lar‐les. Aquests drets els podeu exercir per
mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 ‐ Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que les vostres dades personals no seran
objecte de cap cessió ni transmissió, i que s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquesta sol∙licitud.

