PREINSCRIPCIÓ
1a FIRA DE BROCANTERS, DE COL·LECCIONISME I DE JOGUINES
1 DE MAIG A LA BISBAL D’EMPORDÀ
NOM DEL TITULAR / EMPRESA:..........................................................................................................
DNI/NIE o NIF:...................................TELÈFON FIX I MÒBIL:...............................................................
ADREÇA:................................................................................................................................................
POBLACIÓ:.............................................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC:.......................................................................................................................
MARCAR EL SECTOR DEL PRODUCTE A VENDRE
BROCANTER
METRES SOL·LICITATS:

COL·LECCIONISME
2x3 metres (11€)

JOGUINES

4x3 metres (22€)

8x3 metres (44€)

Documents a aportar



CÒPIA DEL DNI o NIF del titular

DECLARACIÓ RESPONSABLE







Que l’empresa disposa de l’alta de la declaració censal o alta de l’Impost d’Activitats
Econòmiques.
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. Podrà ser requerida a petició municipal el dia de la fira.
Que es compleixen els requisits que s’estableixen reglamentàriament referents al producte
objecte de venda.
Que s’accepten les regles generals de participació a la 1a fira de BROCANTERS,
COL·LECCIONISME i de JOGUINES de l’1 de maig i es compromet a complir-les i a les quals
es sotmet.
.

Signatura

Data

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es reserva el dret d’admetre o denegar el permís per poder participar a la 1a Fira de
BROCANTERS, COL.LECCIONISME i de JOGUINES 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. Per a l’exercici
de la venda en els mercats de marxants de la Bisbal d’Empordà, caldrà omplir els requisits establerts en el Reglament
regulador dels mercats de marxants no sedentaris de la Bisbal disponible al web www.labisbal.cat.
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.

NORMES DE FUNCIONAMENT

L’HORARI DE LA FIRA ÉS DURANT TOT EL DIA (9H A 20H)
LES PARADES ES COL·LOCARAN ENTRES ELS ARBRES AL PASSEIG MARIMON
ASPRER, SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.
CAL RETIRAR ELS VEHICLES UN COP DESCARREGAT EL MATERIAL. APARCAMENT
PÚBLIC GRATUÏT AL FINAL DEL PASSEIG.
DEIXAR ELS ESPAIS I INSTAL.LACIONS EN CONDICIONS DE NETEDAT.
TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC :
2 METRES: 11€
4 METRES: 22€
8 METRES: 44€

Per formalitzar la inscripció a la fira cal esperar l’acceptació per part de l’organització i realitzar
l’ingrés de la taxa d’ocupació dels metres sol·licitats.
INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ:
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ - ÀREA DE PROMOCIÓ i DESENVOLUPAMENT LOCAL

Tel. 972 64 68 06 - Fax 972 64 31 86 – noliveras@labisbal.cat

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Plaça del Castell, 10 - La Bisbal d’Empordà.
Telf: 972 64 68 06 – Fax: 972 64 31 86 torremaria@labisbal.cat – www.labisbal.cat

