
 
 
Sol·licitud de participació a la Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç alternativa 2020 

 

Nom i cognoms  

Nom empresa  

Adreça  

Població  

Telèfon  Mòbil  

Email  Web  

Facebook  Instagram  
 

Sol·licito: 

Participar a la XXIV Fira de l’oli novell, dels cítrics i del comerç alternativa de 2020. 
 

 

Breu descripció del comerç/empresa (història, productes, serveis, clientela,...) 

 

 

 

 
 

Adjunto la documentació següent (s’ha d’enviar a eroldan@santabarbara.cat) : 

 

 Fotografies 

 Vídeo promocional 

 Logotip OBLIGATORI (es pot escanejar targeta o similar si no se’n disposa d’oficial) 

 

Declaracions responsables 

Declaro responsablement que tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar 

aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar. 

Declaro responsablement haver llegit i acceptat el contingut de les condicions de participació de la inscripció i 

participació dels expositors i de les normes de funcionament de la fira.  

Declaro responsablement que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents. 
 

Autorització 

Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a recollir les dades que obrin en poder de l’administració que fossin 

necessàries per comprovar la veracitat de les declaracions realitzades. 

Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Bàrbara que les comunicacions i intercanvis d'informació, necessaris es puguin 

realitzar mitjançant correu electrònic i telèfon mòbil. 

Autoritzo a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a utilitzar les dades per fer-ne l’ús necessari per la realització de l’aplicació 

mòbil i altres accions de promoció i difusió que se’n derivin.  

 

Pels motius exposats demano que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris, accediu 

a la sol·licitud formulada.          
 Signatura 
Santa Bàrbara,     de/d’      de 2020.  

 
 

 

 

 
 

Responsable del tractament: Ajuntament de Santa Bàrbara (Rota de l’Alto, 2- 43570 Santa Bàrbara). Finalitat del tractament: gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud. Base jurídica: compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. Destinataris: les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte que sigui necessari 

per a donar resposta a la seva sol·licitud i d’acord amb la legislació vigent. Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne 

la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Santa Bàrbara o mitjançant la seva seu electrònica (http://www.santabarbara.cat)  

mailto:eroldan@santabarbara.cat
http://www.santabarbara.cat/

