BASES INSCRIPCIÓ FIRA ARTESANIA DE PORTBOU AGOST 2017
1.- La fira d’artesania tindrà lloc el dia 6 d’agost de 2017.
2.- Poden participar en aquesta fira els artesans i/o paradistes que elaborin o venguin productes realitzats de manera artesanal.
3.- Per a poder participar al mercat d’artesania s’haurà de presentar la sol·licitud de participació abans del 12 de juliol de 2017,
juntament amb tota la documentació següent:
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sol·licitud de participació.
Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant.
Carnet d’artesà.
Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
Assegurança de responsabilitat civil.
Quan es tracti de venedors estrangers acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte
propi.
➢ En cas de vendre productes alimentaris, caldrà disposar del registre sanitari corresponent.
4.- Una vegada s’hagi rebut la notificació d’acceptació per participar a la Fira, S’HAURÀ de fer efectiu el pagament de la taxa
mitjançant l’ingrés previ al número de compte que s’indicarà a la notificació. Un cop efectuat l’ingrés, fent constar el nom i cognom del
firaire, s’ha de fer arribar el comprovant a l’Ajuntament de Portbou, física o telemàticament, acompanyat del rebut anual de
l’assegurança de responsabilitat civil de la parada.
Tots aquells qui hagin estat autoritzats a participar a la fira, però que no hagin fet efectiva la taxa municipal abans del dia 26 de juliol,
seran decaiguts del seu dret a participar a la fira.
5.- Els participants ocuparan el lloc designat per l’organització, sense tenir efecte l’antiguitat.
El personal municipal indicarà l’espai designat que serà distribuït d’acord amb els productes que exposin i els metres que ocupi cada
parada a partir de les 07:30 del matí.
L’horari de muntatge serà de 07:30 a 10:00 i la durada de la fira serà fins les 21:00 hores.
En cap cas es permetrà muntar cap parada que no consti a la relació d’autoritzats que estarà en poder del personal municipal
encarregat de l’organització, sense autorització expressa de l’organització.
6.- En cas de mal temps, o la manca d’assistència dels firaires, no es retornaran els diners.
7.- El nombre de places és limitat, per tant les sol·licituds seran ateses i les places atorgades segons el tipus de productes oferts i per
ordre d’arribada de la sol·licitud.
8.- Els artesans/paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui.
9.- La tramesa de la sol·licitud de participació per part de l’artesà o paradista implica l’acceptació de normativa exposada.
10.-L’Ajuntament de Portbou no subministrarà corrent elèctric a les parades, per tant, a qui ho hagi de menester caldrà portar un
generador de llum.
11.- D'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades
personals que es facilitin, seran tractades als fitxers amb la finalitat de realitzar la reserva per a la Fira de l'any en qüestió, així com
per a les comunicacions que l'organització de la fira pugui dirigir amb motiu de la mateixa i successives edicions i per motius
complementaris, complint en tot moment el principi de qualitat de les dades, és a dir, guardant la proporcionalitat entre la finalitat que
es segueix i els mitjans utilitzats.
Les dades aportades no seran cedides a cap tercer. El consentiment s'entendrà prestat en tant que no es comuniqui per escrit la
seva revocació. En cas que no es vulgui rebre comunicacions sobre futures fires o altra informació, s'haurà d'indicar a l'organització.
En cas que es comuniquin dades de caràcter personal de persones físiques diferents a les interessades, s'haurà d'informar
prèviament
a
l'organització
per
incloure-ho
a
les
clàusules
de
privacitat.
El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l'Ajuntament de Portbou qualsevol modificació que es pugui produir en
qualsevol dels apartats .Poden exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes
establerts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades davant el responsable dels fitxers.
12.- L’Ajuntament de Portbou no es fa responsable de robatoris, trencaments, danys o altres desperfectes, produïts per humans,
inclemències meteorològiques o altres circumstàncies. Cada expositor és responsable dels articles del seu estand, així com dels
danys que es puguin causar a tercers per responsabilitat seva.
La correspondència i la documentació relativa a la Fira s’haurà de fer arribar abans del dia 12 de juliol de 2017 a les oficines de
l’Ajuntament, per correu ordinari o bé a través de la pàgina web www.portbou.cat
Ajuntament de Portbou
Fira d’Artesania agost 2017
Passeig de la Sardana, 11.- 17497 Portbou
Tel: 972 39 02 84
Horari d’atenció al públic : de 9:30 a 14 hores.

