SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA “XXXV
“XX
FIRA DEL FANG”
Marratxí, del 9 al 17 de març de 2019

NOM SOL·LICITANT / EMPRESA ______
____________________________________________
_____ DNI / NIF __________
Nom i Llinatges del REPRESENTANT: ____________________________________________
______________________________
DNI____________________C/_______________
C/______________________________________ Núm. ________
__
CP _____________
Localitat / Província __________________
_________ Tlf. fix___________________Tlf. mòbil _______________________
Adreça electrònica________________________
_____________________________
_ Tipus de material que exposau ____________
_____________________________________________
_____________________________________________________
____________________________

Desitja estand exterior per a venda de productes?
productes SÍ
Estands que sol·licita:

NO

1

(3 metres aprox.)

2

(3 + 3 metres aprox.)

(posau una “x” a la casella que pertoqui)

(posau una “x” a la casella que pertoqui)

DECLAR sota la meva responsabilitat:
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes.
2. Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda ambulant dels
productes
ctes que pretenc comercialitzar, i mantindré durant tot l’exercici de l’activitat.
3. Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora
reguladora del producte o productes objecte de la venda
ambulant o no sedentària.
4. I que dispòs de la documentació que acredita el compliment
compliment dels requisits següents,
següents autoritzant a l’Ajuntament de
Marratxí per a la seva verificació
a) Alta a l’epígraf corresponent de l’ impost d’activitats econòmiques i estar al corrent de pagament de la tarifa o,
en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris.
b) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social
c) Complir les obligacions
ons establertes a la legislació vigent en matèria de residència i treball (prestadors
procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establertes a la legislació
vigent en matèria d’autoritzacions de residencia i treball).
Documentació que s’adjunta a la present sol·licitud:

(posau una “x” a la casella que pertoqui)

Carta d’Artesà/Carta de Mestre Artesà/Carta d’Empresa Artesana
Currículum vitae
Alta IAE / Inscripció al Registre d’Associacions
Fotografies del producte que s’exposarà
Altres ________________________________________________________________
________________________________
_________________________________
Qui signa la present sol·licitud es compromet a acceptar
a
les normes de participació
ió en la “XXXV Fira del Fang 2019”.

Marratxí, _____ de ____________________
______ de 2018

Signatura,

INFORMACIÓ D’INTERÈS
•
•
•

Darrer dia per a la presentació d’aquesta sol·licitud: 28 de desembre de 2018.
Les comunicacions es faran per correu electrònic i, en cas de no disposar-ne,
ne, es podran recollir a l’Àrea de Fires i Festes (C/.
Sta. Bàrbara, 9A, Sa Cabaneta - Marratxí).
Marratxí
Recordeu el tema monogràfic de la Fira: “La Ceràmica i el Te”.
Te Per
er poder exposar a l’exposició conjunta de tots els artesans
pregam prepareu alguna obra
ra relacionada amb la temàtica.

Sr. Batle de l’Ajuntament de Marratxí
AMM.19.01.01.01
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
interessad que les dades
facilitades seran incloses al fitxer automatitzat
utomatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió a altres fitxers
automatitzats per fer-ne
ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació,
tificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de
d Marratxí.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN A LA “XXXV FIRA DEL FANG”
Marratxí, del 9 al 17 de marzo de 2019
NOMBRE SOLICITANTE / EMPRESA ______________________________________ DNI / NIF ______________
Nombre
ombre y apellidos del REPRESENTANTE: ________________________________________
________________________
DNI ___________________ C/ __________________________________________Núm.
__________________________________________Núm. ______ CP ____________
Localidad / Provincia ________________
_________________ Tlf. fijo ________________ Tlf. móvil ___________________
Correo electrónico ______________________________________________
_________________________________ Tipo de material que expone ________
________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________
Desea estand exterior para la venta de productos?
Estands que solicita:

SÍ

1

(3 metros aprox.)

2

(3 + 3 metros aprox.)

NO

(ponga una “x” en la casilla que corresponda)

(ponga una “x” en la casilla que corresponda)

DECLARO bajo mi responsabilidad:
1. Que los datos contenidos en este documento son ciertos.
2. Que cumplo los requisitos establecidos en la normativa reguladora vigente para el ejercicio de la venta ambulante
de los productos que pretendo comercializar, y mantendré durante todo el ejercicio de la actividad.
3. Que reúno las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta
ambulante o no sedentaria.
4. Y que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos siguientes, autorizando al
Ayuntamiento de Marratxí a su verificación.
a) Alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al corriente de pago de la
tarifa o, en caso de exención, estar de alta en el censo de obligados tributarios.
b) Estar al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
c) Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de residencia y trabajo
trab
(prestadores
procedentes de terceros países tendrán que acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo)
Documentación que se adjunta a la presente solicitud:

(ponga una “x” en la casilla que corresponda)

Carta de Artesano/Carta de Maestro Artesano/Carta de Empresa Artesana
Currículum vitae
Alta IAE / Inscripción en el Registro de Asociaciones
Fotografías del producto que se expondrá
Otros ________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________
Quien firma la presente solicitud se compromete a aceptar las normas de participación en la "XXXV Fira del Fang
2019”.
Marratxí, _____ de ______________ de 2018

Firma,

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•
•

Ultimo día para la presentación de esta solicitud: 28 de diciembre de 2018.
Las comunicaciones se realizaran por correo electrónico y, en caso de no disponer de ello, se podrán recoger en el Área de
Ferias i Fiestas (C/. Sta. Bárbara, 9A, Sa Cabaneta - Marratxí).
Recuerde el tema monográfico de la Feria: "La
" Cerámica y el Te". Para
ara poder exponer en la exposición conjunta de todos los
artesanos rogamos prepare alguna obra relacionada con la temática.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marratxí

AMM.19.01.01.01

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada
interessad que les dades
facilitades seran incloses al fitxer automatitzat
utomatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió a altres fitxers
automatitzats per fer-ne
ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació,
tificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de
d Marratxí.

