
Mercat Boig, 8 de març 2020 de 10.00 a 14.00 h. – Parc M. Lluïsa

Mercat Boig, 11 de juliol de 2020 de 10.00 a 20.00 h. – Passeig de l’Ametlla

Mercat Boig, 8 de novembre de 2020 de 10.00 a 14.00 h. – Parc M. Lluïsa

Que soc PROFESSIONAL i es5c interessat a par5cipar en el següent esdeveniment:

Fira de Sant Ponç, 10 de maig de 2020 de 10.00 a 19.00 h.- Jardins de Can Muntanyola.

Jornada Modernista, 30 de maig de 2020 de 10.00 a 24.00 h. – Nucli Modernista l’Ametlla.

Fira Gastronòmica TapAmetlla i Firastock, 6 de juny de 2020 de 19.00 a 24.00 h. – Parc M. Lluïsa.

Festa Foodtruck, 11 de juliol de 2020 de 10.00 h a 02.00 h. – Plaça de l’Ajuntament i Passeig de l’Ametlla.

Castaween, 31 d’octubre de 2020 de 17.00 a 22.00 h. – Jardins de Can Muntanyola.

Fira de Nadal, 12 i 13 desembre de 2020 de 10.00 a 21.00 h. – Plaça Ajuntament i Passeig de l’Ametlla.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS
PER L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS L’ANY 2020

DESCRITS A CONTINUACIÓ

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

EXPOSA:

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018
de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les da-
des de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A,
Tel. 93 843 25 01.
Les dades personals que ens ha proporcionat i/o han estat recopilades seran tractades per
a la sol·licitud de par5cipació als esdeveniments organitzat per l’Ajuntament de l’Ametlla
del Vallès
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què es re5ri
el seu consen5ment a l’efecte.
La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consen5ment de l'usuari
atorgat a l'efecte.
Les seves dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim
ob5ngut el seu consen5ment o quan així ho exigeixi la llei.
En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de
control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si ho es5ma oportú.

L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rec5ficació, supressió,
limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions
individuals automa5tzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els
tractaments de dades en els que la legi5mació es basi en el consen5ment donat per l'u-
suari, aquest té el dret a re5rar aquest consen5ment en qualsevol moment, sense que això
afec5 la licitud del tractament basat en el consen5ment previ a la seva re5rada.
Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de l'A-
metlla del Vallès, Ref .: Protecció deDades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Va-
llès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.
Delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és el garant del compliment de la norma5va de
protecció dedades a l’ajuntament, que s’encarregade supervisar, demanera independent, l’a-
plicació del compliment de la norma5vadeprotecció dedades.Hi podeu contactarmitjançant:
Correu electrònic: dpd.ajametlla@diba.cat. Telèfon: 93 472 65 00
Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall
d’Hebron, 171. 08035 Barcelona

Nom i cognoms: DNI o NIF:

Signatura

L’Ametlla del Vallès, d de 20

Adreça: Població: C.P.

Omplir només en cas d’atuar en representació de:
Nom/raó social: DNI o NIF:

Telèfon: Mòbil:

Correu electrònic:

SELECCIONAR NOMÉS UNA OPCIÓ
Que soc PARTICULAR i es5c interessat a par5cipar en el següent esdeveniment:

DECLARAO QUE: adjunto la documentació específica requerida per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès pels esdeveniments mar-
cats, que es fa constar en el revers d’aquesta instància, així com la corresponent declaració responsable per a la par5cipació.

En el cas d’ac5vitat del lloc de venda, el signant es compromet a realitzar únicament l’ac5vitat o venda del producte autoritzat i a complir totes les prescripcions per-
sonals i administra5ves que li siguin indicades per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès també les dels funcionaris municipals que s’encarreguen de la regulació de les
Fires i Jornades.



DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE
CAL PRESENTAR PER A CADA ESDEVENIMENT:

Instància de sol·licitud de par5cipació als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
Declaració Responsable de par5cipació al Mercat Boig.
Jus5ficant de taxa de pagament.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PARTICIPAR AL MERCAT BOIG (únicament par0culars i associacions)

Instància de sol·licitud de par5cipació als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
Declaració Responsable de par5cipació a la Fira.
Assegurança de Responsabilitat Civil
Jus5ficant de taxa de pagament per a la Fira.

* Documentació per a parades de venda d’aliments:
Instància de sol·licitud de par5cipació a l’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
Declaració Responsable de par5cipació a la Fira.
Assegurança de Responsabilitat Civil.
Jus5ficant de la Taxa Municipal de Pagament per la Fira.
Acreditació de formació en higiene alimentària de la persona o persones que estaran fent les manipulacions.
Acreditació de l’origen dels productes que es troben a la venda (albarà, factura, permís sanitari del proveïdor o elabo

rador, etc.).
E5quetatge o fitxes tècniques de tots els aliments que es venen.

* Documentació per a parades d’atraccions de fira:
Instància de sol·licitud de par5cipació a l’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Declaració Responsable de par5cipació a la Fira
Assegurança de Responsabilitat Civil
Jus5ficant de la Taxa Municipal de Pagament per la Fira
Memòria del muntatge
Revisions periòdiques (llibre de manteniment)
Cer5ficat de muntatge

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PARTICIPAR A LES FIRES (FIRA GASTRONÒMICA TAPAMETLLA, JORNADA MODERNISTA,
FESTA FOODTRUCK, GANGAMETLLA, FIRA DE NADAL) - Únicament professionals i, en el seu cas, associats.
NOTA: d’acord amb la llei 39/2015, els professionals hauran d’adjuntar tota la documentació de forma telemà�ca. A tal efecte, ho podran fer mitjançant
instància genèrica a través de h�ps://www.ametlla.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-ges�ons/0-instancia-generica.html


