
El Mercat Boig que se celebra el diumenge 05/05/19 – Passeig de l’Ametlla - 10.00 a 14.00 h.

La Fira de Sant Ponç que se celebra el diumenge 12/05/19 – Jardins Can Muntanyola – 10.00 a 15.00 h.

La Jornada Modernista que se celebra el 18/05/19 – Zona Font de Can Muntanyola – 10.00 a 20.30 h.

La Fira Gastronòmica TapAmetlla que se celebra el dissabte 08/06/19 – Plaça de l’Ajuntament – 18.00 a 00.00 h.

La Festa Foodtruck i Market que se celebra el dissabte 15/06/2019 – Plaça de l’Ajuntament – 10.00 a 03.00 h.

El Mercat Boig que se celebra el diumenge 21/10/19 - Passeig de l’Ametlla – 10.00 a 14.00 h.

La Fira de Nadal que se celebra el 14-15/12/19 – Plaça Ajuntament i Passeig de l’Ametlla – de 10.00 a 20.30 h.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS DESCRITS A CONTINUACIÓ

(DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ 30/03/2019)

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: En representació de:

DNI o NIF:

Signatura

L’Ametlla del Vallès, d de 20

Adreça: Població: C.P.

Telèfon: Mòbil:

Correu electrònic:

Que soc PROFESSIONAL PARTICULAR i es5c interessat en par5cipar en el següents esdeveniments:

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.

Actualment no disposo de la documentació però em comprometo a aportar-la abans de l’inici de l’esdeveniment.



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 a les fires.

Assegurança de Responsabilitat Civil.

Jus5ficant de taxa de pagament (només per la Fira de Nadal).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PARTICIPAR A LES FIRES (FIRA GASTRONÒMICA TAPAMETLLA, FIRA DE SANT PONÇ,
JORNADA MODERNISTA, FESTA FOODTRUCK I MARKET, FIRA SOSTENIBLE I FIRA DE NADAL):

Instància de sol·licitud de par5cipació als esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

Declaració Responsable de par5cipació al Mercat Boig.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PARTICIPAR AL MERCAT BOIG DE SEGONA MÀ I INTERCANVI


	PROFESSIONAL: Off
	PARTICULAR ies5c interessat en par5cipar en elsegüents esdeveniments: Off
	ElMercat Boig quesecelebra el diumenge 050519  Passeigde lAmetlla 1000 a 1400h: Off
	La Fira de Sant Ponçque se celebra el diumenge 120519  Jardins Can Muntanyola 1000 a 1500 h: Off
	La JornadaModernista que se celebra el 180519  Zona Font deCanMuntanyola  1000 a 2030 h: Off
	La Fira Gastronòmica TapAmetlla que secelebra el dissabte 080619 Plaça de lAjuntament  1800 a 0000 h: Off
	La Festa Foodtruck i Market quese celebra el dissabte 15062019  Plaça de lAjuntament  1000a 0300 h: Off
	ElMercat Boig quesecelebra el diumenge 211019 Passeigde lAmetlla  1000 a 1400h: Off
	La Fira de Nadal que se celebra el14151219  PlaçaAjuntamentiPasseig de lAmetlla de 1000 a2030 h: Off
	Actualment no disposo de la documentació peròemcomprometo a aportarla abans de linici delesdeveniment: Off
	Instància de sollicitud de par5cipació als esdeveniments organitzats per lAjuntament delAmetlladel Vallès: Off
	Declaració Responsablede par5cipació a les fires: Off
	AssegurançadeResponsabilitat Civil: Off
	Jus5ficant de taxa de pagament només per la Fira de Nadal: Off
	Instància de sollicitud de par5cipació als esdeveniments organitzats per lAjuntament delAmetlladel Vallès_2: Off
	Declaració Responsablede par5cipació al MercatBoig: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


