En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer
responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1 25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la
seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat
que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per
correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Ajuntament de la Seu d’Urgell-P2525200H

Plaça dels Oms 1 – 25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973350010

www.laseu.cat

Registre d'entrada

SOL·LICITUD D’ESPAI
MERCAT MEDIEVAL DELS CANONGES 2019
Exp. Núm.

PE MED 2019/1

1. DADES PERSONALS
1.1 SOL·LICITANT (EN CAS DE SER SOCI D’UNA COOPERATIVA INFORMAR-HO A OBSERVACIONS)

Nom
NIF

email

Telèfon

Carnet d'artesà

Adreça

Núm

Localitat

Pis
CP

1.2 DADES PER LA NOTIFICACIÓ / REPRESENTANT (només si no és el sol·licitant)
Nom
NIF

email

Telèfon fix

Tel. Mòbil

Adreça

Núm

Localitat

Pis
CP

2. SOL·LICITUD. La persona citada S O L·L I C I T A llicència pel Mercat Medieval amb la següent activitat:
Articles:
Productes d’alimentació (25€/ml)
Productes no alimentaris (15 €/ml)
(marqueu NOMÉS una opció)
Fruits secs, caramels i galetes
Textil i complements
Embotits
Bijuteria
Pa, coques i similars
Cosmètica natural i perfumeria
Xurreria i similars
Marroquineria
Metres lineals sol·licitats
Plantes medicinals i espècies
Decoració i parament llar
Formatges
Joguines
____ metres
Altres:
Altres:
Teniu entoldat?
Potencia elèctrica
Observacions (Informar nom Cooperativa si s’escau)

3. AUTORITZACIÓ
3.1 Al llarg de l’any, l’Ajuntament organitza i participa en tot un ventall de fires i actes de promoció. Si voleu rebre informació de
totes, segons el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades
personal i a la lliure circulació, es necessari el vostre consentiment exprés:
Sol·licito rebre informació respecte les fires i mercats que organitza o participa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
3.2
Sol·licito rebre les notificacions relacionats amb aquest tràmit únicament per mitjans electrònics, en exercici del dret que em
reconeix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

4.DOCUMENTACIÓ
(Cal aportar tota la documentació amb la sol·licitud)
DNI/NIF
Certificat Censal d’activitat econòmica any en curs
Últim rebut d’autònoms.
Assegurança de RC i rebut any en curs
Carnet d’Artesà (si s’escau)
Carnet de manipulador d’aliments (si s’escau)

La Seu d’Urgell,

Signatura

I I·lm Alcalde de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
Observacions OAC : Fer arribar a promoció econòmica
S’informa que si no s’aporta la documentació necessària, la tramitació es podrà allargar innecessàriament fins la seva recepció.
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Informació sobre el Mercat Medieval dels Canonges

1. El Mercat Medieval dels Canonges, organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, celebrarà
la seva 18a edició.
2. El Mercat Medieval del 2019 tindrà lloc durant els dies 1 i 2 de juny de 2019 als carrers del
centre històric de la ciutat.
3. Com en les anteriors edicions, és voluntat dels organitzadors limitar la participació al Mercat
Medieval dels Canonges als artesans. En aquest sentit, es tindrà una especial consideració amb
els posseïdors del carnet cultural o carnet d’artesà vigent.
4 Cal que adjunteu a la vostra sol·licitud fotocòpia del DNI, certificat censal d’activitat econòmica
de l’any 2019, còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i l’últim rebut d’autònoms.
5. La participació al Mercat Medieval dels Canonges té un cost de 15€ per metre lineal per a les
parades d’artesania no alimentària i de 25€ per metre lineal per a les parades d’artesania
alimentària.
6 Les sol·licituds, cal enviar-les a partir del 15 de gener i abans del 31 de març de 2019. Durant el
mes d’abril, es notificarà l’acceptació als participants, i es facilitaran les dades bancàries per fer el
pagament de la parada.
7. Les sol·licituds que arribin fora de termini no seran tingudes en compte.
8. Les parades s’adjudicaran tenint en compte diversos criteris, com l’ordre d’arribada de les
sol·licituds, la qualitat i ambientació medieval de les parades i el vestuari, i l’adequació dels
productes al tema medieval.
9. S’establiran limitacions pel que fa al nombre de punts de venda de determinats productes, amb
la finalitat que hi hagi variació en el gènere que s’ofereix al Mercat.
10. Alguns productes alimentaris tindran restringida la seva participació atenent a criteris
territorials (comarques del Pirineu).
11. L’horari de funcionament del Mercat Medieval dels Canonges serà de 10h a 22h el dissabte,
i de 10h a 21h el diumenge.
12. Es poden fer les sol·licituds :
a. Inscripció On-line a la pàgina web www.laseu.cat
b. Per correu electrònic promocio@aj-laseu.cat
c. Presencialment o per correu postal:
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Plaça dels Oms, 1
25700 La Seu d’Urgell

Observacions OAC : Fer arribar a promoció econòmica
S’informa que si no s’aporta la documentació necessària, la tramitació es podrà allargar innecessàriament fins la seva recepció.

