
Sol·licitud Participació Fira

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms DNI

Població Telèfon

Adreça electrònica

Sol·licita

Fira en la que participa:
                           FIRA DE NADAL 2022
Emplaçament:

Plaça 11 de Setembre-c/ Mare de Deu de la Salut

Data:
11 de desembre
de 9,00h a 19,00h

Objectes a vendre:

Carpa pròpia:
                   
              Si                         No

Metres lineals :

Per realitzar la seva activitat de venda és necessari la
connexió elèctrica d’algún aparell?
                  
              Si                         No

En cas afirmatiu indicar la potència elèctrica
(KW) i el tipus d’aparell :

Per a poder participar a la fira s’haurà de fer el pagament de la taxa corresponent 
per a l’ocupació de la via pública, tal i com estableix la ordenança fiscal nº 16.

L’import de la taxa per a la totalitat de la fira és de 20 euros. L’abonament 
d’aquesta taxa es farà a través de les entitats bancàries col·laboradores o 
mitjançant targeta de crèdit/dèbit al Serveis econòmics municipals.

Entitats bancàries col·laboradores:

BBVA            ES38/0182/6035/43/0201560499

CAIXABANK  ES78/2100/1426/47/0200001456

Signatura,

        Santa Eulàlia de Ronçana,             d                 de 2022

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer “fires i mercats” del que n’és responsable l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, que té com a 
finalitat organitzar i gestionar els mercats i fires organitzats per l Ajuntament. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a l’ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana (ctra. La Sagrera 3, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana)

http://www.ser.cat/
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