SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA DE PLAYMOBIL
XXIX FIRA MERCAT AL CARRER DE L’1 DE MAIG DE 2019
LA BISBAL D’EMPORDÀ
NOM DEL TITULAR: .............................................................................................................................
DNI/NIE:............................................................................TELÈFON: ...................................................
POBLACIÓ:..............................................................................................................................................
ADREÇA:................................................................E-MAIL:..................................................................
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE DE LA PARADA: Playmobil
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA:
QUANTITAT DE TAULES QUE NECESSITA (taula fusta d’2,10x 0,80): 1
QUANTITAT DE CADIRES: 1
2
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NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA MOSTRA DE PLAYMOBIL







La participació en la mostra de Playmobil dins la XXIX Fira Mercat al Carrer de l’1 de Maig es cobrarà la
taxa mínima d’ocupació de via pública que són 22€. Els productes a vendre són els vinculats amb la marca
Playmobil.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà cedeix l’espai, 4 taules i 2 cadires (com a màxim) per a cada
participant amb el pagament de la taxa corresponent (22€)
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb el suport de l’Associació Riudeclicks fa l’organització de la
mostra. L’Ajuntament, no es fa responsable dels possibles danys o pèrdues que puguin patir.
Cada participant és responsable del seu espai (taules i cadires) i dels objectes que hi ven al llarg de la
celebració de la Fira.
La mostra de Playmobil estarà situada a la plaça del Castell.
L’horari és de 10h a 20h del vespre.

NOTA! En aplicació a l'administració electrònica cal que la sol·licitud s’enviï mitjançant el web
https://www.seu-e.cat/web/labisbaldemporda mitjançant una instància genèrica i adjuntant la fulla de
sol·licitud o bé, portant-la personalment a registre d'entrada de l'Ajuntament sempre hi quan sigueu
una persona física. Les persones jurídiques (SL) heu de presentar-ho obligatòriament per la seu
electrònica.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Complir els següents requisits:






Declaro que disposo contractada o el compromís de contractar una pòlissa d’assegurança de
Responsabilitat Civil per un import mínim de 150.300 € d'acord amb el que es preveu a l'article 80
del DECRET 112/2010,de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives, i que el marxant haurà d’exhibir, en cas de requeriment municipal, durant la
celebració de la fira.
Que es disposa de l’alta de la declaració censal o alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques i
donada d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social.
Es compromet a complir les obligacions derivades de la normativa sectorial aplicable.
Que s’accepten les regles generals de participació a la fira de 1 de maig, i es compromet a complirles i a les quals es sotmet.
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