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SOL·LICITUD PER PARTICIPAR A LA XIII FIRA DEL BOSC MEDIEVAL DE 
CANYAMARS (DOSRIUS) 15 i 16 d’octubre de 2016 

 
DADES COMUNES (Parades d’alimentació, la resta i entitats del municipi) 
 
 

Nom  
 

 

DNI 
 

 

Adreça: 
 

 

Codi postal 
 

 

Població 
 

 

Nom fiscal  
 

 

CIF 
 

 

Telèfons 
 

 

e-mail 
 

 

Metres lineals 
 

 Total m2 
(m fondària x m lineals = m2) 

 

Metres fondària 
 

 

Metres demostració 
Taller (si és el cas) 

 

Tipus producte/ 
activitat (detallat) 

 
 
 

 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER PARADA I DE LA TAXA PER CONNEXIÓ ENLLUMENAT  

  
Taxa parada 

*1.  
m2 

*2.  
import 

*3.  
aval 

*4. 
Subtotal 

 

Taxa ocupació via pública  
Formula: 0,95€ x m2 x 2 = import 

    

 
*5 

*6. 
Taxa enllumenat públic 

 
€ 

 

 Consum baix; fins a 100w 
 

15.35€ 

 Consum mitjà; de 100 a 1.500w 
 

23.03€ 

 Consum elevat; més de 2.000w 
 

38.38€ 

*7. 
 IMPORT TOTAL A LIQUIDAR 
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Ressenyes taula liquidació: 
 
*1. Per obtenir els metres quadrats de la parada cal multiplicar els metros lineals pels metros de 
 fondària; ex. 3 m lineals x 2 metres fondària = 5 m2. 
*2. Import taxa resultant dels m2 de la parada, Ordenança fiscal núm. 16, art. 6.2.3C) (0,95€ x m2 x 2 

 dies = total taxa). Exempt per a entitats, comerços municipi, veïns municipi, art. 5.2 Ordenança fiscal 16 

*3. Aval que s’ha de dipositar en concepte de garantia per al bon compliment de les bases de 
 participació en la Fira 2016. Exempt per a entitats. 

*4. Subtotal: aval + import taxa  

*5. Marcar amb una X la casella que correspon liquidar en quan a la qualificació de consum per 
 connexió enllumenat, tenint en compte que només pot ser una opció per sol·licitud, de les tres que 
 s’assenyalen.  
*6. Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per al servei de connexió a l’enllumenat de la 
 Fira del Bosc Medieval de Canyamars. Exempt per a entitats i comerços del municipi, ambdós 

 degudament censats, art. 4. 
 

Concepte: 
 
Enllumenat:  L’enllumenat de la parada, que haurà de ser amb làmpades de baix consum.  
Component elèctric Es considera qualsevol component elèctric, que per la seva naturalesa tingui més consum 

que el propi de la il·luminació, però menys que el considerat de consum elevat. 
Consum elevat Es considera de consum elevat qualsevol component que superi la potencia descrita, 

generalment els components que escalfen per efecte Joule. 
 
Qualificació:  
 
1) CONSUM BAIX; fins a 100 w.   PE. Únicament enllumenat  
2) CONSUM MITJA; de 100 a 1.500 w.  PE. Enllumenat i un component elèctric nevera o ventilador.                   
3) CONSUM ELEVAT; més de 2000 w PE. Enllumenat i punt de cocció. 

 
1 entitat de CONSUM BAIX  equivaldrà a 1 unitat de contractació  (47 uc) 
1 entitat de CONSUM MITJA  equivaldrà a 1,5 unitats de contractació  (18 uc) 
1 entitat de CONSUM ELEVAT equivaldrà a 2,5 unitats de contractació  (15 uc) 

 
Quotes:  
 
La taxa s’exigirà d’acord amb les quotes següents: 
 

CONSUM BAIX;   fins a 100 w.  15,35 € 
CONSUM MITJA;   de 100 a 1.500 w.  23,03 € 
CONSUM ELEVAT;  més de 1.500 w  38,38 € 

 
*7. El total és la suma del subtotal de la taxa per la parada + l’import que correspongui en cada cas de 
 la connexió enllumenat. (*6 + *7= total a liquidar). Aquesta liquidació s’efectuarà en el termini de 
 tres dies, un cop confirmada l’acceptació de la  parada. S’haurà de trametre comprovant de 
 l’ingrés a l’Ajuntament de Dosrius. Si confirmada l’acceptació no s’efectua el pagament en el 
 
 
 
Notes:  
 

- Les entitats del municipi degudament censats, estan exempts de la taxa per parada, de l’aval de 
garantia i de la taxa per connexió enllumenat. 

- Els comerços del municipi degudament censats en el registre d’activitats comercials, resten 
exempts de la taxa per parada i de la taxa per connexió enllumenat. Si resten subjectes al 
pagament de l’aval. 

- Les sol·licituds presentades que justifiquin, mitjançant el volant d’empadronament ser veïns del 
municipi de Dosrius, estan exempts del pagament de la taxa per parada. Si resten obligats al 
pagament de la connexió enllumenat i el pagament de l’aval de garantia. 

- En qualsevol dels casos, els impresos han de ser degudament omplerts. Hauran de ser signats en 
l’apartat que correspongui depenent si és d’alimentació (opció A) o de la resta (opció B) 

 



 

 3/4 

 
 
DADES ESPECÍFIQUES    (opció A o B)                                                                                                                

 

 
A.- Parades no alimentació, parades entitats del municipi 
 
El/la sotasignant DECLARA, sota la seva responsabilitat, el següent: 
 

1. Que coneix i accepta les bases per participar a la XIII Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
edició 2016. 

 
2. Que disposa de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria en vigor, en relació als danys que 

pugui produir durant la participació de la XIII Fira del Bosc Medieval de Canyamars 2016, dies 15 i 
16 d’octubre. 

 

3. Que està afiliat al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, i està donat 
d’alta a l’Agència Tributària. 

 
4. Que el dia de la fira vendrà únicament el producte detallat a la present sol·licitud. 

 
Signatura 
 
 
 
 
 
Dosrius, _____ de ______________ de 2016 
 
 
 
B.- Parades d’alimentació                                                                                                                               

 
Del/la sotasignant DECLARA, sota la seva responsabilitat, el següent: 
 
1.- Que coneix i accepta les bases per participar a la XIII Mercat Medieval de Canyamars edició 2016. 
 
2.- Que complirà amb tots els requisits tècnics i sanitaris que garanteixin la seguretat dels aliments que es 
comercialitzaran a la seva parada per tal que no puguin suposar un risc per a la salut dels consumidors, 
manifestant que: 
 

1. Tots els productes alimentaris que es vendran a la parada procediran d’indústries autoritzades que estaran  inscrites en el 
RSIPAC (1).  

2. Tots els productes que estiguin a la parada hauran estat transportats correctament amb vehicles homologats pel transport 
dels aliments, evitant que es puguin produir contaminacions creuades i que la seva temperatura de transport serà 
l’adequada per cada producte(2) 

3. Tots els productes que es venen a la parada compliran la norma general d'etiquetatge, i a la seva etiqueta i constarà: 
Denominació del producte, Ingredients, Quantitat neta del producte, Data de consum, Instruccions per  la seva conservació, 
Identificació de l'elaborador amb el nom o raó social  o denominació del fabricant o venedor, Domicili, Lot de fabricació. 

4. Els productes que es venguin a doll -i que la seva normativa específica ho autoritzi- i que s'embolcallin en presència del 
consumidor, indicaran com a mínim la següent informació: 

5. Data d'envasament, Denominació del producte, Quantitat neta, Identificació de l'elaborador/domicili. 
6. En la venda a doll, i en el cas de que el venedor subministri l'envàs, aquest serà nou, o bé serà d'un material recuperable i 

haver sofert un procés d'higienització correcte.(3) 
7. En cap cas es vendrà mel a doll.  
8. La parada estarà construïda amb  materials de fàcil neteja per tal que no pugi suposar una font de contaminació pels 

productes,  i l’alçada dels taulells  expositors serà com a mínim de 80 cm. 
9. La parada disposarà de vitrines expositores que protegeixin els productes de l’accés del públic i de la contaminació de 

l’ambient.(4) 
10. La parada disposarà de veles o qualsevol altre sistema que impedeixi que els productes quedin exposats als raigs del Sol. 
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11. La parada disposarà de vitrina frigorífica expositora per conservar correctament els  productes de fàcil alteració per la calor 
. 

12. Cas que es venguin productes sense envasar o que es venguin a doll, la parada disposarà d’un dipòsit d’aigua potable i un 
recipient per recollir l’aigua bruta, a fi de poder procedir a la neteja d’estris i mans. (5) 

13. Durant el transcurs de la Fira, el personal que atengui la parada disposarà de la documentació comercial i/o administrativa 
que acrediti la procedència dels productes (6) 

14. La persona que atengui la parada disposarà de la formació específica de manipulació dels aliments (7). 
15. Durant totes les hores d’obertura s’exposaran els preus de tots els productes que es trobin a la venda. 
16. En el cas dels productes  que es venguin a pes es disposarà de bàscules orientades als consumidors. 
17. Tots els productes no embolcallats  es serviran als consumidors sense tocar-los amb les mans, i a tal efecte es disposarà 

de pinces. 
18. No es permetrà  que el consumidor es serveixi ell mateix. La parada exposarà rètols indicant la prohibició de tocar els 

productes. 
 

(1) En el cas de productes làctics, productes dietètics, productes carnis elaborats, i productes de la pesca el RSIPAC o RSI ha de figurar 

obligatòriament en l’etiquetatge. En els altres casos, cal disposar de registre però no és obligatori que aparegui a l’etiqueta. 
(2) Els vehicles han de ser isotèrmics, frigorífics o refrigerats segons el tipus de productes a transportar. 

(3) No son recuperables els que presentin ruptures o defectes, els de materials plàstics, metàl·lics, papers, cartrons, pel·lícules cel·lulòsiques o 

plàstiques, cautxú i suro.- 
No s’aprofitaran recipients amb llegendes, rètols o marques alienes al producte que en realitat contenen. 

(4) En el cas de la venda de productes a doll no embolcallats. 

(5) El dipòsit pot ser una garrafa d’aigua de beguda envasada amb una  aixeta. 
(6) albarans, factures o certificats d’inscripció al RSIPAC. 

(7) Es disposarà d’un certificat de formació en higiene alimentària expedit per un centre d’ensenyament homologat per la Generalitat de 

Catalunya. 

 

3.- Que disposa de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria en vigor, en relació als danys que 
pugui produir durant la participació de la XIII Fira del Bosc Medieval de Canyamars 2016, dies 15 i 16 
d’octubre. 
 

4.- Que està afiliat al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, i està donat d’alta a 
l’Agència Tributària  

 

5.- Que disposa del corresponent carnet de manipulador/a d’aliments en vigor. 

 
6.- Que el dia de la fira vendrà únicament el producte detallat a la sol·licitud. 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
Dosrius, _____ de ______________ de 2016 
 
 

 

 
 
 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre general 
de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 
 
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
Ajuntament de Dosrius C/ Sant Antoni 1, 08319 Dosrius Tel. 937918014 NIF: P-0807400 
Web oficial: http://www.dosrius.cat/ 
 


