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Sol·licitant
Nom i cognoms
NIF
Adreça
Municipi i codi postal

e-mail

Tel.

Representant
Nom i cognoms
NIF
Adreça
Municipi i codi postal

e-mail

Tel.

S’adjunta documentació.

□ Si

□ No

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit.
□ Si
□ No
e-mail
Tel. mòbil
Exposa:

Signatura,

.

Santa Coloma de Farners, a ____ de/d’ _______________________________ de 20__.
Il·lm. Sr. Alcalde de Santa Coloma de Farners
L’AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS és el Responsable del tractament de les dades
personals proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de
conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de
mantenir una relació i conservar-les mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Així
mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i
les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS,
PLAÇA AJUNTAMENT, 1, 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (GIRONA). Email: dpd@scf.cat i el de
reclamació a www.apdcat.cat
Tel. 972 84 08 08 / Fax 972 84 01 95 / ajuntament@scf.cat / www.scf.cat
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OCUPACIÓ VIA PÚBLICA .Documentació que s’adjunta:

□

Descripció de productes i tipus de parada que portareu.

Ocupació.
Electricitat

□
□
□
□
□

Llarg

_____ m

□ NO □ SI

Ample

_____ m

Potència a contractar ____ kw.

Dues fotografies (una del producte i una de la parada)
Fotocòpia DNI titular de l’autorització i dels treballadors/autoritzats.
Darrer rebut d’autònoms.
Alta a l’epígraf corresponent al Cens d’Activitats Econòmiques.
Pòlissa de responsabilitat civil (on consti risc i capital assegurat), d’acord amb les quantitats que
estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost.

□
□

Rebut vigent de la pòlissa de responsabilitat civil.

□
□
□

Certificat de la instal·lació de gas, si s’escau. Segons el RD919/2006.

□

Justificants de formació i capacitació en seguretat alimentària de totes les persones que
intervinguin a la venda. Declaració responsable d’estar en disposició de la formació en la
manipulació d’aliments que preveu el Reglament 852/2004, de 29 d’abril, del Parlament Europeu i
del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i altra normativa
vigent en manipulació d’aliments.

Butlletí d’instal·lació elèctrica, amb vigència anual, de la parada, si escau. Segons el REBT-ITC-BT4 punt 5.6 (RD842/2002).
Certificat acreditatiu de la revisió anual dels extintors, si es disposa d’instal·lació de gas.
Fotocòpia d’inscripció al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya o altre
registre o autorització sanitària vigent (si hi ha productes alimentaris d’elaboració pròpia).

Advertiments:
L’autorització és personal i intransferible però podrà exercir l’activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, els
quals hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui, com també els empleats que estiguin donats
d’alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial.
La parada que es podrà instal·lar serà exclusivament les autoritzades per aquest ajuntament.
La parada s’instal·larà al lloc que designi l’ajuntament. No podrà instal·lar-se cap parada fins que s’hagi rebut l’autorització
corresponent.
Resta prohibit substituir la parada sol·licitada per un altra, malgrat sigui del mateix propietari.
Resta prohibit que l’espai concedit a una persona o empresa sigui ocupat per un altre titular, malgrat que la parada sigui de les
mateixes característiques i dimensions.
En el cas que algun dels adjudicataris d’autorització, no pogués o no volgués assistir a la fira, haurà de comunicar la seva renúncia
a l’ajuntament, de forma immediata. Serà l’Ajuntament qui procedirà a una nova adjudicació del lloc.
L’espai haurà de deixar-se en perfectes condicions de netedat.
Els adjudicataris d’una autorització per la fira, hauran de portar el justificant d’haver ingressat les taxes, i mostrar-lo al personal de
l’ajuntament que els ho demani.

