24a Fira del conill i l’artesania - Diumenge 5 d’abril de 2020
inscripció fins el dia 13 de març (N)

Nom i cognoms ...................................................................................... DNI/NIF ..................................
Empresa ................................................................................. Adreça ..........................................................................................
Població .............................................................. Comarca....................................................... codi postal ..................................

* Mitjans per
contactar

Mòbil .............................................................. Correu-e: ................................................................................................................
Mòbil ....................................................................................... Correu-e: ..........................................................................................................
Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:

□ Sí

□ No

Quins productes artesanals comercialitzareu?...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Metres que necessiteu de parada? Llargada ...................Amplada...................Observacions .............................................................
Import a pagar (taxa + fiança):

□ Fins 4m/llarg = 45€ (25€ + 20€) □ de 4 a 6m/llarg = 55€ (35€ + 20€)

□ de 6 a 8 m/llarg = 65€ (45€ + 20€)

Indiqueu el número de compte corrent (IBAN) que voleu que es faci el retorn de la fiança
Únicament es retornarà mitjançant transferència bancaria

Heu participat alguna altra edició anterior?

□ Sí □ No

Quin/s any/s? ..................................

Documentació obligatòria
□

Aquest formulari d’inscripció

□ Declaració

responsable del firaire signada (Annexa)

□ Còpia

DNI / NIF

□

Fotografies parada i/o productes

1. Per tal de poder formalitzar la inscripció, hem hagut de rebre tota la documentació obligatòria abans del dia 13 de març, si la
Bases de la inscripció

sol·licitud és acceptada ja us farem arribar la forma de pagament i la data límit per fer-ho.

2. El dia de la fira heu de passar primer per l’Ajuntament, entre 8 i 9h, a recollir la documentació i informativa. L’horari

d’obertura de la fira és de les 10 a les 20h.
3. A tots els inscrits se’ls reservarà l’espai fins les 9h. del matí del dia de la fira, llavors podrem donar-lo a un altre.
4. Si necessiteu electricitat, cal que dueu bé bateries o bé grup electrogen (us podem posar d’acord amb parades veïnes) tot
vetllant per la seguretat i evitant sigui molest per la bona consecució de la fira.
5. La no assistència el dia de la fira, implica la pèrdua de l’import pagat. Si hi ha justificació ferma cal avisar abans de les
08:30h del matí al telèfon 972.54.60.20 o a fira@vilafant.cat, per no perdre el dret a retorn de l’import pagat.
6. Durant el transcurs de la fira els artesans i participants, han d’atendre les indicacions que els traslladin el personal de
l’organització.
7. L’Ajuntament és reserva el dret de fer qualsevol modificació adient per a la fira i resoldre imprevistos.
8. La fiança si no s’han incomplert les normes d’assistència i horaris, únicament es retornarà mitjançant transferència bancaria.

Data .............................. ..

Signatura

La signatura de la inscripció suposa que les dades facilitades són certes així com la total acceptació de la normativa i de les
decisions de l’organització preses per solucionar imprevistos.
Protecció de dades: D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants d’aquest acte que les seves dades seran incloses en un fitxer
automatitzat titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que
organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos
en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Vilafant.
* LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les
comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix
moment de la sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça de correu-e i el vostre número de telèfon mòbil. Des del moment del dipòsit de la
notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es
donarà per notificat. Podeu revocar l'autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a tal efecte al Registre de l'Ajuntament.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
FIRA DEL CONILL I ARTESANIA DE VILAFANT
El Sr./Sra.
.......................................................................................................................................................................
amb document d’identitat .......................................................
Segons estableix el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda
ambulant o no sedentària, sota la seva responsabilitat DECLARA:
1) Que està al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
2) Que està donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i al corrent
del pagament de la tarifa, o bé, en el cas d’estar exempt, que està donat d’alta al cens d’obligats
tributaris.
3) Que té contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil, amb cobertura dels riscos derivats de
l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada i que es compromet a mantenir-la durant la vigència de
la llicència.
4) Que compleix les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes objecte de la venda
ambulant o no sedentària.
5) Que disposa de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
Específic per a persones jurídiques i cooperatives
1) Estar legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social inclogui
l’activitat a prestar
2) Estar tots els socis treballadors adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social (General o Especial
de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa
AUTORITZA a l’Ajuntament de Vilafant a efectuar les comprovacions oportunes en relació a estar al corrent
de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, a estar donat d’alta i al corrent del pagament de l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE) o, en el seu cas, al cens d’obligats tributaris, i a efectuar les comprovacions
que derivin del que estableix l’article 5.5 del Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, que regula l’exercici
de la venda ambulant no sedentària.
Signatura del declarant

Data ......................................................

Protecció de dades: D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades seran incloses en un
fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de
l’Ajuntament de Vilafant.

