SOL·LICITUD PER PARTICIPAR A LA XVII FIRA DEL BOSC CANYAMARS
MEDIEVAL 17 i 18 d’octubre de 2020
DADES COMUNES TOTES PARADES

Nom
DNI
Adreça:
Codi postal
Població
Nom fiscal
CIF
Telèfons
e-mail
Metres lineals

Total m2
(m fondària x m lineals = m2)

Metres fondària
Tipus producte/
activitat (detallat)

LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER PARADA I DE LA TAXA PER CONNEXIÓ ENLLUMENAT
*1.
*2.
*3.
*4.
Taxa parada
m2
Import
aval
Subtotal
Taxa ocupació via pública
Formula: 0,95€ x m2 x 2 = import

*5

*6.
Taxa enllumenat públic
Consum baix; fins a 100w:

€
30,72€

Assenyaleu total consum:

Consum mitjà; de 100 a 1.500w:

46,08€

Assenyaleu total consum:

Consum elevat; més de 1.500w:

76,80€

Assenyaleu total consum:

*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 = 6 m2.
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
Aval que s’ha de dipositar en concepte de garantia per al bon compliment de les bases de
participació en la Fira 2019. Exempt per a entitats.
Subtotal: aval + import taxa
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.
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

*2.
*3.
*4.
*5.

*6.

degudament censats, art. 4.
Concepte:
Enllumenat:
Component elèctric
Consum elevat

L’enllumenat de la parada, que haurà de ser amb làmpades de baix consum.
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.
Es considera de consum elevat qualsevol component que superi la potencia descrita,
generalment els components que escalfen per efecte Joule.

Qualificació:
1)
2)
3)

CONSUM BAIX; fins a 100 w.
CONSUM MITJA; de 100 a 1.500 w.
CONSUM ELEVAT; més de 1.500 w

1 entitat de CONSUM BAIX
1 entitat de CONSUM MITJA
1 entitat de CONSUM ELEVAT

PE. Únicament enllumenat
PE. Enllumenat i un component elèctric nevera o ventilador.
PE. Enllumenat i punt de cocció.

equivaldrà a 1 unitat de contractació
equivaldrà a 1,5 unitats de contractació
equivaldrà a 2,5 unitats de contractació

(47 uc)
(18 uc)
(15 uc)

Quotes:
La taxa s’exigirà d’acord amb les quotes següents:
CONSUM BAIX;
CONSUM MITJA;
CONSUM ELEVAT;

fins a 100 w.
de 100 a 1.500 w.
més de 1.500 w

30,72 €
46,08 €
76,80 €

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

*7.

Notes:
-

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)
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A.- Parades no alimentació
El/la sotasignant DECLARA, sota la seva responsabilitat, el següent:
1. Que coneix i accepta tots els punts i apartats de les bases de participació a la XVII Fira del Bosc
Canyamars Medieval, edició 2020.
2. Que disposa de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria en vigor, en relació als danys que
pugui produir durant la participació de la XVII Fira del Bosc Canyamars Medieval, els dies 17 i 18
d’octubre de 2020.
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 i respectarà les
normes de les bases.
5. Que accepta expressament el punt 1.15 de les bases de participació.
Signatura

Dosrius, _____ de ______________ de 2020
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B.- Parades d’alimentació
Del/la sotasignant DECLARA, sota la seva responsabilitat, el següent:
1.- Que coneix i accepta tots els punts i apartats de les bases de participació a la XVII Fira del Bosc
Canyamars Medieval, edició 2020.
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, i
manifesta que:
CONDICIONS SANITÀRIES DEL MERCAT O FIRA:
-

La zona on es celebri el mercat ha d’estar pavimentada i ha de situar-se lluny de focus contaminants com zones de recollida de
residus (contenidors…), desguassos, etc…
Cal proveir d’aigua potable als paradistes com fonts d’aigua o lavabos propers.
Cal proveir d’electricitat als paradistes en cas que portin aliments que necessitin conservar-se en fred, ja que hauran d’estar dins
de vitrines refrigeradores.
Cal que hi hagi contenidors d’escombraries, en una zona propera a les parades.

CONDICIONS SANITÀRIES DE LES PARADES:
ESTRUCTURES I EQUIPAMENTS DE LES PARADES I VEHICLES DE TRANSPORT:
-

-

-

Segons el grau de manipulació dels aliments a la parada, cal disposar d’un punt d’aigua adequat.
Els materials de les superfícies en contacte amb els aliments han de ser de fàcil neteja i desinfecció, com per exemple d’acer
inoxidable, i estar en bon estat de neteja i de manteniment.
Cal col·locar un tendal que cobreixi la totalitat dels productes exposats i emmagatzemats. Els tendals s’han de col·locar sempre i
durant tota l’estona que dura el mercat o fira ja que, encara que no faci sol o no plogui, cal protegir els aliments dels
contaminants de l’ambient.
Els equips i estris utilitzats (balances, ganivets, superfícies de tall…) han de ser d’ús alimentari i de materials de fàcil neteja i
estar en bon estat de neteja i de manteniment.
Cal disposar d’equips de refrigeració per conservar-hi tots els aliments que necessitin fred. Aquests han de disposar de
termòmetre i mantenir els aliments a temperatura adequada.
Cal disposar de sistemes de protecció adequats per a l’emmagatzematge i exposició dels aliments.
Cal disposar de cubell d’escombraries, adaptat a la necessitat de cada tipus de parada, per a la recollida de residus, amb la
finalitat d’evitar que aquests acabin a terra o en caixes o bosses en contacte amb el terra, de manera que atraguin plagues
durant la celebració de l’esdeveniment.
Per transportar els aliments al lloc del mercat, el vehicle ha d’estar acondicionat per transportar aliments, i ha de trobar-se en un
estat de neteja i manteniment adequats.

PERSONAL MANIPULADOR:
-

El personal manipulador ha de tenir un bon estat de salut i uns hàbits higiènics correctes.

PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ:
-

Els aliments s’han de protegir adequadament. Poden ser envasos tancats o vitrines o col·locar film transparent als aliments que
es tallin com, per exemple, embotits o formatges.
Els aliments i els recipients que els contenen (tant dels exposats com dels emmagtazemats) han d’estar aixecats de terra.
En cas que els clients manipulin els productes, cal oferir guants d’un sol ús, que no han de ser de làtex.
Cal evitar la contaminació encreuada en l’exposició, emmagatzematge i transport dels productes. Per exemple, cal disposar
d’estris diferents en cas de manipular aliments de diferent naturalesa.
Cal mantenir neta la parada i el terra, fent la recollida dels residus amb cubells d’escombraries amb tapa i pedal. Els cubells
s’han de mantenir allunyats dels aliments.
En cas que les parades portin algun producte químic com productes de neteja, han de mantenir-se en el seu envàs original,
etiquetats i separats dels aliments (aïllats en una caixa tancada).
A la parada no ha d’haver presència d’animals de companyia ni de persones alienes a l’activitat.
Durant el transport dels aliments al mercat, s’ha de mantenir la cadena del fred en aquells aliments que ho requereixin.

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR:
-

Els aliments envasats han d’anar correctament etiquetats.
Els aliments que es venguin a doll i els que s’envasin en el moment de la compra han de portar un rètol on s’indiqui, com a
mínim, la denominació del producte. La informació dels al·lèrgens ha d’estar a disposició del consumidor.
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DOCUMENTACIÓ:
-

Els paradistes han de portar al damunt, el dia de la celebració del mercat o de la fira:
o
o

la documentació que acrediti l’origen dels aliments que comercialitza: els albarans o factures en el cas dels aliments
que ha comprat i els documents que acreditin que són els productors o elaboradors en el cas dels aliments de
producció o elaboració pròpia.
la documentació que acrediti la instrucció o formació de tots els treballadors de la parada, en matèria d’higiene
alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral.

3.- Que disposa de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria en vigor, en relació als danys que
pugui produir durant la participació de la XVII Fira del Bosc Canyamars Medieval, els dies 17 i 18 d’octubre
de 2020..
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 present sol·licitud i respectarà les
normes de les bases.
7.- Que accepta expressament el punt 1.15 de les bases de participació.
Signatura

Dosrius, _____ de ______________ de 2020

Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud es recullen d’acord amb l’article 66
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
seran objecte de tractament d’acord amb el que preveu el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajdosrius@diba.cat), que
resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les vostres
dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de l’ajuntament de
Dosrius en aquests darrers casos adjuntant fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada.
IL·LMA. ALCALDESSA 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/
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