Dades de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms

Nif/Cif

Adreça

Codi Postal

Telèfon

E-mail

Ofici

Adreça del Taller

Localitat

Localitat del Taller

Sol·licito participar al Mercat de Nadal de Teià per a la venda de productes
(Especificar i descriure els productes que es volen posar a la venda)

Altres observacions

Disposo i adjunto fotografies de
 Dels productes que es volen posar a la venda
 De la parada

Documentació necessària que cal aportar per tramitar la sol·licitud







Fotocòpia del DNI/NIF o CIF de la persona sol·licitant.
Descripció de la parada i dels productes que vol vendre preferiblement amb imatges.
Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms, del certificat d’IAE i de l’assegurança de responsabilitat
civil.
En el cas de productes alimentaris, còpia de l’últim curs d’higiene i innocuïtat dels aliments que
haurà d’haver realitzat en els 2 últims anys.
Formulari de sol·licitud correctament complimentat i signat.

Documentació específica Entitats sol·licitants





Model 036.
Còpia dels estatuts
Còpia de la targeta CIF
Membres, nominació president/a
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Valoració dels criteris de selecció de l’article 6 de les Bases de Participació al Mercat de Nadal

Carnet d’artesania de Catalunya vigent ( En cas afirmatiu,
adjuntar la còpia del carnet d’artesania de la persona que
sol·licita participar al mercat).
Acreditació de la proximitat de la procedència de les
matèries primeres que es comercialitzen



Sí



No



Sí



No

Tenir la residència o el domicili fiscal de l’activitat a Teià



Sí



No

Tenir la residència o el domicili fiscal de l’activitat al
Maresme



Sí



No

Tenir una certificació oficial que acrediti l’origen ecològic
de les matèries primeres o la producció ecològica dels
productes que es comercialitzen (En cas afirmatiu, adjuntarne una còpia)
Materials utilitzats respectuosos amb el medi ambient.
Productes fets amb material reciclat.



Sí



No



Sí



No

Prestacions a l’atenció al client: cada prestació que aporti
es donarà 0,5 punts (fins un màxim de 5 punts)



Sí



No

Pagament amb targeta



Sí



No

Lliurament de tiquets de compra o descompte



Sí



No

Altres (Especificar en cada línia)
Altres (Especificar en cada línia)
Altres (Especificar en cada línia)

Declaro responsablement

1.
2.

3.
4.
5.

Que estic al corrent del compliment i pagament de les obligacions tributàries per part de
l’Agència Tributària i de la Seguretat Social.
Que estic donat/da d’ata a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i al corrent
del pagament de la tarifa, o bé, en cas d’estar exempt, que estic donat d’alta al cens d’obligats
tributaris.
Que disposo d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i estic al corrent de pagament
del rebut vigent en el moment de realitzar l’activitat al Mercat de Nadal de Teià.
Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/Da
que l’Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades declarades.
Que he llegit, comprenc i accepto les Bases de Participació al Mercat de Nadal de Teià.

En cas de venda de productes alimentaris:
6.

7.

Que l’establiment del qual soc titular o representant, compleix i aplica els requisits establerts en
la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat, i em comprometo a respectarlos.
Que em comprometo a complir aquests requisits mentre duri la meva activitat al Mercat de Nadal
de Teià.
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Autoritzo
A l’Ajuntament de Teià a verificar les meves dades a les altres administracions o organismes per
comprovar el compliment de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les
durant la seva vigència
Comunicació de l’Ajuntament a la persona sol·licitant
Informació bàsica de protecció de dades
Identificació del tractament: procés de selecció de les parades/expositors del Mercat de Nadal 2021.
Responsable del tractament: Ajuntament de Teià
Finalitat: la finalitat és gestionar sol·licituds de parades pel Mercat de Nadal de Teià 2021, en l’àmbit
competencial de l’ens local.
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
del tractament.
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimirles, a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent, mitjançant escrit
juntament amb l'acreditació de seva identitat, dirigint la seva sol·licitud a Ajuntament de Teià c / Pere
Noguera, 12 08329 Teià o bé a través de correu electrònic rgpd@teia.cat.
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a
www.apdcat.cat.
Autoritzo a la notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació d’allò
disposat per la llei 39/2015 d’1 d’octubre. A tal efecte facilito en la present sol·licitud, la meva
adreça electrònica i el telèfon mòbil (on podré rebre per SMS un número PIN per accedir al
document).

Població:

Data:

Signatura de la persona sol·licitant
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