SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA XXIII FIRA DE L’OLI I L’OLIVERA

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT*
En el cas de persona jurídica nom de l’empresa i del seu representant legal:
______________________________________________________________________
En el cas de persona física nom i cognoms:
Adreça:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon:
Mides de la parada 6 metres llarg (9 metres màxim) x 1m ample.
Adreça de correu electrònic que servirà com a mitjà per a la pràctica de les notificacions
relatives a aquest procés amb plena validesa jurídica: __________________________
Tipus activitat:
 Alimentària
 Artesania
 Manufactura
Descripció genèrica de l’article de venda:

Descripció detallada dels articles que es posaran a la venda:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________

EXPOSO:
1. Que desitjo participar a la XXIII Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla que es
celebrarà el dia 20 de Gener de 2018 i ubicar una parada de demostració i/o venda
d’articles en els terrenys destinats a tal efecte per l’Organització de la Fira.
2. Que adjunto la documentació obligatòria següent:
 Fotocòpia NIF, DNI o NIE i permís residència
 Assegurança de responsabilitat civil i darrer rebut acreditatiu d’estar al
corrent en el seu pagament.
 Fotocòpia del certificat d’inscripció al Registre Sanitari (alimentació)
 Declaració responsable

SOL.LICITO:
1.- Poder participar i instal·lar parada de venda en el marc de la XXIII Fira de l’Oli i
l’Olivera d’Espolla.
Per a formalitzar la inscripció a la XXII Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla cal
trametre aquesta sol·licitud d’inscripció de forma presencial o telemàtica
(mitjançant el portal e-tram de la web municipal) al Registre General de
l’Ajuntament d’Espolla abans del 14 de desembre de 2018.
Signatura o segell de l’establiment

Espolla,

de

de

* D’acord amb l’establert a l’art. 5 de la Llei

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Perso nal,
l’informem què les dades personals que consigneu en aquest document constaran en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Espolla
amb la finalitat de gestionar i realitzar els serveis sol·licitats i els propis de l’Ajuntament. Vostè autoritza expressament a l’Ajuntament
per a realitzar el tractament de les seves dades d’acord als esmentats serveis. Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol
moment, així com exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l’Ajuntament d’Espolla.

