D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades seran incorporades a un fitxer
automatitzat per a úsexclusiu de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell per a finalitats vinculades directament o indirectament amb el tràmit al qual es refereix aquest formulari. El
responsable del Fitxer és l'ajuntament dela Seu d’Urgell i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Cr Portal Cerdanya 1, per exercir el seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

Exp. Núm.

1. DADES PERSONALS
1.1. DADES DEL REPRESENTANT
Nom
C./ Pl/ av....

Núm.

Localitat

cp

Telèfon

PE FIR 2018/4

DNI
Pi
s

email

1.2. DADES DE L’EMPRESA
Nom
CIF
Seu
social
Localitat

Telèfon
Núm

Pis

Plaça dels Oms 1 – 25700 La Seu d’Urgell

C.P.

2. SOL·LICITUD (marqueu amb una X )
La persona indicada més amunt SOL·LICITA un estand a la Fira de Sant Ermengol 2018 amb les següents
característiques
Estand modular tancat dins el Pavelló Poliesportiu de 3mx2m(6m2),
2 Mostradors i 2 cadires amb connexió elèctrica i il·luminació, rètol,
1. OFERTA
150 €
vigilància, neteja i assegurança (Atenció: només 1 oferta per
empresa)
2.ESPAI
a- Estand oferta → 3m x 2m = 6 m2
EXTRA
b -Espai extra →
___m x 2m = ___ m2
(30 € x ____ m2 =
€
Preu 30€/ m2 _____ € )
TOTAL →
___ m x 2m = ___ m2
3.MATERIAL - Mostrador extra - 35 €/unitat - Quantitat:
€
EXTRA
- Cadires extres- 2 €/ unitat – Quantitat:
Total ( 1 + 2+ 3)
€

Ajuntament de la Seu d’Urgell-P2525200H

Tel. 973350010 – Fax. 973350165

www.laseu.cat

FIRA SANT ERMENGOL 2018
KM0. Sol·licitud espai.

Altres
Es recomana que sigui el nom comercial , així com també que no sigui excessivament llarg

NOM RETOL
POTENCIA
ELÈCTRICA

Anoteu la potència elèctrica dels aparells que utilitzareu a l’estand (planxes, microones, nevera...)
Indiqueu si voleu estar al costat d’algun altre productor o qualsevol altra observació que creieu convenient

OBSERVACION
3. DOCUMENTACIÓ
DNI/NIF
Certificat any en curs del model 036 o 037 d’hisenda
Últim rebut d’autònoms.
Carnet de manipulador d’aliments
Assegurança Responsabilitat Civil
I I·lm Alcalde de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
Fer arribar a promoció econòmica

La Seu d’Urgell,

Signatura

Informació PRODUCTORS KM0-GUSTUM- Fira de Sant Ermengol 2018
1- La Fira de Sant Ermengol se celebrarà els dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2018. L’espai destinat a l’Espai Tast Km0-Gustum és
al Poliesportiu Municipal, on també s’ubiquen les institucions, entitats i administracions públiques. Al davant, a la Pista Polivalent,
s’ubicarà la fira dels Formatges Artesans del Pirineu.

2- Només podran participar en aquest espai els productors agroalimentaris de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que hauran de ser
elaboradors i no revenedors. Els participants només podran vendre els productes que estiguin detallats al seu epígraf sanitari.

3- L'entrada a la Fira és gratuïta, però els visitants podran comprar un tiquet de degustació que els donarà dret a 5 tastos de
formatges i 1 tast a l'Espai Tast Km0. Aquest tiquet, es podrà bescanviar a TOTES les parades d'aquesta àrea.
4- En aquest sentit, les degustacions NOMÉS es podran oferir a canvi d'aquest tiquet. Està prohibida la venda directa de
tastos. Les parades podran, això no obstant, vendre tot el producte que desitgin.

5- Per aquells visitant que vulguin més d’un tast, s'oferirà la possibilitat de comprar tiquets extra al Punt d'Informació i Venda de
Tiquets.
6- L'organització pagarà els tiquets presentats pels productors a 0,60€/unitat, més iva, durant la setmana següent a la Fira, prèvia
presentació d'una factura acompanyada dels tiquets.

7- Per a l'elaboració de les degustacions, es podran acompanyar amb altres productes -pa, oli, melmelada...-, sense que la seva
combinació impliqui cuinar-los. Com a excepció, les degustacions que comportin la transformació del producte hauran de
presentar l'autorització sanitària corresponent.

8- Les empreses participants han de presentar l'últim rebut d'autònom, l'alta de l'activitat, el registre sanitari i una pòlissa de
responsabilitat civil.
9- Les sol·licituds es podran presentar presencialment a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, fins al
30 de juny de 2018. També per internet, al mail fira@aj-laseu.cat.

10- S’editarà un fulletó específic que inclourà informació sobre els productors i les seves dades de contacte.
11- L'organització es reserva la possibilitat d'afegir un estand de promoció conjunta de productes de l'Alt Urgell i la Cerdanya.
12- Cada estand disposarà d’un rètol amb el seu nom comercial. Cal que ompliu amb lletra clara l’apartat de “nom rètol” de la
sol·licitud. Es recomana que no sigui un nom excessivament llarg.

13- Tots els estands disposen de il·luminació pròpia i d’un punt de llum per endollar un aparell elèctric. En el cas de necessitar
més potència elèctrica per endollar més endolls, caldrà indicar-ho.
14- L’horari de la fira és: divendres de 17 a 22 hores, dissabte de 10 a 22 hores i diumenge de 10 a 21 hores.
15- El muntatge de l’estand es pot fer dijous 18 d’octubre de 17 a 21 hores i divendres 19 de 9 a 15hores. Si voleu muntar fora
d’aquest horari, poseu-vos en contacte amb l’organització.

16- En el cas que trobeu a faltar material que heu sol·licitat (cadires, mostradors...), cal que us dirigiu als personal de la Fira.
Queda totalment prohibit agafar material (mostradors, cadires,...) d’altres estands, així com canviar l’estand sense haver-ho
consultat amb l'Ajuntament.
17- El desmuntatge es podrà fer el diumenge a partir de les 21 hores. Pel bon funcionament de la fira i per respecte a les altres
entitats, cal respectar aquest horari.
18- Si voleu estar al costat d’algun altre estand, cal que ho anoteu a l’apartat d’Observacions de la sol·licitud.
19- Per a qualsevol incidència o dubte durant el cap de setmana de la Fira, cal que us adreceu a l’estand d’informació que
trobareu a l’entrada de la carpa.
20- Per a més informació o dubtes, podeu contactar amb l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, amb l'àrea de promoció econòmica al
telèfon 973 350 010.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem què les seves dades seran incorporades a un fitxer
automatitzat per a úsexclusiu de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell per a finalitats vinculades directament o indirectament amb el tràmit al qual es refereix aquest formulari. El
responsable del Fitxer és l'ajuntament dela Seu d’Urgell i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Cr Portal Cerdanya 1, per exercir el seus drets d'accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

ORDRE DEDOMICILIACIÓ D’ADEUTE DIRECTE SEPA
SEPA Direct Debit Mandat/ Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

CIF P2525200H - PLAÇA DELS OMS 1
25700 LA SEU D’URGELL

Concepte tributari: SOL·LICITUD ESPAI km.0- Gustum - FIRA SANT ERMENGOL 2018
Registre d’entrada :
Mandate Reference / Referencia de la orden de domiciliación
Referència de l’ordre de domiciliació (a omplir per tributària):
Mandate Reference / Referencia de la orden de domiciliación

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor titular del compte bancari autoritza a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que
segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorise l’Ajuntament de la Seu d’Urgell to send instructions to your bank to debit your account and your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled from your bank under the terms and
conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited.
Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank./Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor titular de la
cuenta bancaria autoriza l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nom del deutor__________________________________________________________________
Debtor's name / Nombre del deudor

NIF /CIF / NIE ____________________________TELÈFON_______________________________
NIF/CIF/NIE

Phone – Teléfono

Direcció del deutor________________________________________________________________
Address of the debtor/ Dirección del deudor

Codi postal - Població - País del deutor ______________________________________________
Postal Code- City - Country / Código postal – Población – País

Numero de compte – IBAN / Account number – IBAN / Número de cuenta – IBAN

A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Spanish IBAN’s 24 positions always starting ES/En España el IBAN consta de 2 4 posiciones comenzando siempre por ES

Forma de pagament : recurrent
Type of payment: recurrent/ Tipo de pago:recurrente

Data-Localitat: ____________________________________________________________________
Date- location / Fecha-Localidad

Firma del deutor
Signature of debtor / Firma del deudor

I I·lm Alcalde de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell
Fer arribar a promoció econòmica

