
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA “XXXVI

Marratxí, 
 
 

NOM SOL·LICITANT / EMPRESA _________________

DNI / NIF ________________________

C/______________________________

Localitat / Província  ______________________ Telèfons ____________

Adreça electrònica______________

 

Nom i Llinatges del REPRESENTANT:  

DNI ________________________

 

Informació per al públic. Defineix

Tipus de material que exposau_________

Fang: 

Confecció:     

Cuit a: alta temperatura (gres/porcellana)

Fabricació en taller:  

Tipus d’estand 

Tots els estands són exteriors i del mateix tamany

 

DECLAR sota la meva responsabilitat:

1. Que les dades contingudes en aquest document són certes.

2. Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda 

ambulant dels productes que pretenc comercialitzar, i mantindré durant tot l’exercici de l’activitat.

3. Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora 

de la venda ambulant o no sedentària.

4. I que dispòs de la documentació que acredita el compliment dels requisits següents, autoritzant a 

l’Ajuntament de Marratxí per a la seva verificació

a) Alta a l’epígraf corresponent de l’I
pagament de la tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris.

b) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social
c) Complir les obligacions establertes a la

(prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions 
establertes a la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residencia i treball).

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA “XXXVII FIRA DEL FANG”
  

Marratxí,  del  6  al  14  de març de 2021 

NOM SOL·LICITANT / EMPRESA ______________________________________________________

___________ 

_____________________________  Núm. ______

Localitat / Província  ______________________ Telèfons ____________________

electrònica___________________________________ web _________

Nom i Llinatges del REPRESENTANT:  ____________________________________

_____________ 

Informació per al públic. Defineixi el seu producte:  (es pot marcar més d’una casella

Tipus de material que exposau______________________________________________

local  

manual    

alta temperatura (gres/porcellana)   baixa temperatura (argila comuna)

íntegra    

i del mateix tamany. 

sota la meva responsabilitat: 

Que les dades contingudes en aquest document són certes. 

els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda 

ambulant dels productes que pretenc comercialitzar, i mantindré durant tot l’exercici de l’activitat.

Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte 

de la venda ambulant o no sedentària. 

I que dispòs de la documentació que acredita el compliment dels requisits següents, autoritzant a 

l’Ajuntament de Marratxí per a la seva verificació 

Alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent de 
pagament de la tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris.
Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social
Complir les obligacions establertes a la legislació vigent en matèria de residència i treball 
(prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions 
establertes a la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residencia i treball).

FIRA DEL FANG” 

_________________________________ 

_________ CP ___________ 

_______________________ 

__________________ web ____________________________ 

_________________________________ 

es pot marcar més d’una casella) 

__________________________ 

      forà    

mecanitzada  

baixa temperatura (argila comuna)  

combinada    

els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda 

ambulant dels productes que pretenc comercialitzar, i mantindré durant tot l’exercici de l’activitat. 

del producte o productes objecte 

I que dispòs de la documentació que acredita el compliment dels requisits següents, autoritzant a 

mpost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent de 
pagament de la tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

 
legislació vigent en matèria de residència i treball 

(prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions 
establertes a la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residencia i treball). 

C A T A L À



Documentació que s’adjunta a la present sol·licitud: 

 

   Carta d’Artesà / Carta de Mestre Artesà

   Curriculum vitae 

   Alta IAE / Inscripció al Registre d’Associacions

   Fotografies del producte que s’exposarà

   Altres  _____________________________________________________________________

 

Qui signa la present sol·licitud es compromet a acceptar les normes de participació en la 
Fira del Fang 2021”. 

 

Marratxí, _____ de ____________________ de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

• Termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud: 
2020. 

• Les comunicacions es faran preferentment per correu 

 

 

 

 

 

Sr. Batle de l’Ajuntament de Marratxí

 

 
 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrad

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractam

per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això,

terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament com

realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés,

de les seves dades, així com els de limitació, porta

66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en 

http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de 

control en www.aepd.es. 

 
Documentació que s’adjunta a la present sol·licitud: (marqui amb una “x” la casella que pertoqui)

Carta de Mestre Artesà / Carta d’Empresa Artesana 

Alta IAE / Inscripció al Registre d’Associacions 

Fotografies del producte que s’exposarà 

Altres  _____________________________________________________________________

Qui signa la present sol·licitud es compromet a acceptar les normes de participació en la 

Marratxí, _____ de ____________________ de 2020 

Termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud: del 23 de novembre al 

preferentment per correu electrònic. 

Sr. Batle de l’Ajuntament de Marratxí 

Signatura,  

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica  
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrad

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractam

per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això,

terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació 

realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés,

de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 

66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en 

dera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de 

una “x” la casella que pertoqui) 

Altres  _____________________________________________________________________ 

Qui signa la present sol·licitud es compromet a acceptar les normes de participació en la “XXXVII 

de novembre al 18 de desembre de 

AMM.19.01.01.01 

Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de 

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat 

per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels 

petents en la matèria relacionada amb la comunicació 

realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió 

bilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 

66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en 

dera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de 


