SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
XXIX FIRA MERCAT AL CARRER DE L’1 DE MAIG DE 2019

ENTITATS I ASSOCIACIONS
En compliment de la llei 15/99 sobre la protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades
personals seran incloses en fitxers convencionals i informatitzats, titularitat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que
serà l'únic destinatari d'aquestes dades amb la finalitat exclusiva de la gestió de les fires i mercats que organitza, i que
té la possibilitat d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant carta adreçada a l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà

Nom fiscal de l’empresa:

NIF:

Persona de contacte:

DNI:

Domicili :
C.P.:

Població:

Correu Electrònic

Telèfon:

TIPUS DE PARADA (desmuntable,..): .................................................................................

OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
Metres lineals que necessita ocupar: La taxa d’ocupació de domini públic no tindrà cost com a entitat
associativa de la Bisbal d’Empordà.
..........................................................

LLOC ON DESITJA MUNTAR LA BOTIGA AL CARRER:

............................................................

En qualsevol cas, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té la potestat de distribuir les parades on sigui més
convenient per motius d’organització i de qualitat de la Fira Mercat al Carrer.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE DE LA PARADA:
......................................................................................................................................................
En aplicació a l'administració electrònica cal que la sol·licitud s’enviï mitjaçant 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.

Data límit 8 d’abril de 2019.
DECLARACIÓ RESPONSABLE






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.
Que s’accepten les regles generals de participació a la fira de 1 de maig, i es compromet a
complir-les i a les quals es sotmet.
Que l’associació o entitat és sense ànim de lucre.
Es compromet a complir les obligacions derivades de la normativa sectorial aplicable.

Signatura

Data

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per poder participar a la firamercat al carrer de l’1 de maig de la Bisbal d’Empordà. L’organització té la potestat de distribuir els expositors de la
forma que sigui més convenient per motius d’organització i de qualitat de la Fira.

XXIX FIRA MERCAT AL CARRER DE L’1 DE MAIG DE 2019
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

*REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE MARXANTS NO SEDENTARIS
Per a l’exercici de la venda en els mercats de marxants de la Bisbal d’Empordà, caldrà complir els
requisits establerts en el Reglament regulador dels mercats de marxants no sedentaris de la Bisbal
disponible al web www.labisbal.cat.
*SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Cal omplir la fulla de sol·licitud i fer registre d’entrada a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
*COMPARTIR ESPAI
Les autoritzacions municipals són personals i intransferibles per a l’exercici de la venda no sedentària.
*FACULTAT D’ADMISSIÓ
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per poder muntar
parada a la fira-mercat de l’1 de maig.
*EMPLAÇAMENT DEL LLOC DE VENDA
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té la potestat de distribuir les parades on sigui més convenient per
motius d’organització i de qualitat de la Fira Mercat al Carrer. Correspondran als assentadors designats
per l’Ajuntament en condició d’autoritat, situar els venedors i resoldre les possibles incidències durant la
instal·lació i el transcurs de la fira. També disposar les mesures necessàries per al seu bon funcionament i
en tot allò que afecti l’ordre sanitari, la disciplina de la fira i la vigilància de la neteja. En tot cas, estarà
obligat a donar compte puntualment dels fets i incidències al regidor delegat de la fira.
*RESPONSABILITAT CIVIL
El marxant declara que disposa contractada o el compromís de contractar una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers i a béns de domini públic que cobreixi, com a mínim, l’estada a la
fira des del inici del muntatge fins a la fi del desmuntatge. L’assegurança ha de cobrir un mínim de
300.000 € 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.
*SEGURETAT
Les parades hauran de complir les normes de seguretat vigents. És obligatori la presència d’un extintor en
aquelles parades que contenen elements de combustió de risc (com cuines, generadors, etc).
*PROHIBICIONS
Es prohibeix deixar vehicles, remolcs o materials aliens a la parada fora de l’espai de cada parada quan ja
estigui feta la instal·lació, amb l’única excepció dels camions botiga. 2. Està prohibit causar desperfectes
en el mobiliari urbà i paviment entorn a les parades. 3. Es prohibeix penjar a les parades productes i
mercaderies que representin un perill par als vianants o dificultin el pas. En cap cas els productes podran
estar fora dels límits de les parades. 4. Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per
aparell amplificador o similar, a excepció dels venedors de discos, cassets o CD als quals se’ls permet la
reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no superi els límits de
previstos per les ordenances municipals.
*NETEJA
És obligació de cada parada mantenir net el seu espai de venda i facilitar la recollida de les deixalles
plegant i apilonant les caixes de cartró i altres residus.
MUNTATGE I HORARIS
L’1 de maig cal presentar-se entre les 6h30 i les 8h00 del matí al camp de futbol vell per identificar-se i
recollir la targeta d’instal·lació. Si aquesta condició no es compleix es perdrà el lloc assignat.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Plaça del Castell, 10 – 17100 la Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 09 75 – ajuntament@labisbal.cat – www.labisbal.cat
NIF P1702500H

