
                     1 de 2 

 

FIRA D'ARTESANIA 
SOL·LICITUD D'UNA PARADA DE LA FIRA D'ARTESANIA DE LA FESTA 
MAJOR DEL ROSER DE MAIG 
 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

 
DADES DEL PRODUCTE ARTESANAL 
Breu descripció del producte (aquest apartat no exclou la necessitat de presentar un petit projecte, tal i com 
s'explica a l'apartat de condicions de la participació) 

Va participar a la Fira d'Artesania de l’any passat (sigui del Roser de Maig o de Sant Martí):  Sí     No 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA D'ARTESANIA 
 
La persona interessada sol·licita participar en la Fira d'Artesania que tindrà lloc en el marc de la Festa Major del 
Roser de Maig i coneix les condicions de la seva participació que, en resum, són les següents: 
 
- L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès facilitarà un punt de connexió elèctrica i una taula. 
- La  persona  interessada  haurà de col·locar una carpa de mides  3x2 o 3x3 m2  i la il·luminació interior de la 

parada.  
- El producte posat a la venda ha de ser de creació pròpia i artesanal (això és, fet a mà en la seva major part). 
- La persona interessada es compromet a mantenir oberta la seva parada els dies i horaris indicats pels 

organitzadors de la Fira d'Artesania. 
- La persona interessada accepta que l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix la normativa vigent relativa al 

dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, presta el seu consentiment  lliure i gratuït 
per a la captació i exhibició de la seva imatge per mitjans audiovisuals, gràfics i telemàtics als efectes únics i 
exclusius de les finalitats públiques d’informació i difusió de l’activitat. 

- La persona interessada accepta les condicions relatives a protecció de dades de caràcter personal incloses en 
d'aquesta sol·licitud i que formen part de la mateixa. 

- Per a valorar aquesta sol·licitud és necessari que la persona interessada presenti un petit projecte explicatiu 
dels seus productes que inclogui fotografies dels mateixos. 
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INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta sol·licitud dóna el seu consentiment 
lliure per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol 
moment. 

 

L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol·licitud i utilitzar-les únicament per resoldre-la. Les 
dades es guardaran únicament durant aquest temps o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable. Aquest ús inclou, si és 
necessari, la seva transferència segura a una altra Administració, empresa o entitat, però sempre amb l’única finalitat de tramitar i/o resoldre 
aquesta sol·licitud concreta. 

 

Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de supressió, de 
limitació del tractament i de portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
(pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, o través de la Seu Electrònica allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets 
esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament de les dades aportades, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de 
Dades municipal (al correu electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (podeu consultar com fer-ho a la web www.apdcat.cat). 

 
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (omplir només si es volen rebre notificacions municipals 
electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud) 
La persona interessada, si vol rebre en format electrònic les notificacions municipals relacionades amb aquesta sol·licitud, o amb l'expedient que 
se'n pugui derivar de la mateixa, ha de manifestar la seva voluntat omplint les dades que es sol·liciten en aquest apartat (telèfon i adreça de correu 
electrònic) i conèixer i acceptar les condicions legals que això implica. 
 
Les notificacions electròniques de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es realitzaran mitjançant l'aplicació E-Notum, del consorci Administració 
Oberta de Catalunya, a la qual s'accedeix per la Seu Electrònica de la web municipal (www.cerdanyola.cat). 
 
L'aplicació E-Notum enviarà d’ordinari, i només a efectes informatius, un correu electrònic i/o un missatge SMS que informarà del dipòsit d'una 
notificació electrònica. Per poder accedir a la notificació, la persona interessada o qui la representa haurà d’anar a l'apartat corresponent de la Seu 
Electrònica i identificar-se mitjançant algun sistema d’identificació electrònica, que és el que li permetrà visualitzar el seu contingut. 
 
La notificació s'entendrà vàlidament realitzada una vegada dipositada a favor de la persona interessada i s'hagi accedit al seu contingut. Tanmateix, 
la notificació es considerarà rebutjada a tots els efectes si, acreditat el dipòsit, transcorren deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, 
amb independència que s'hagi emès i/o rebut el correu electrònic i/o el missatge SMS informatiu esmentat anteriorment. Si la notificació s'entén 
rebutjada, es considerarà efectuat el tràmit i prosseguirà la tramitació del procediment. 
 
La petició per rebre les notificacions en format electrònic que es fa en aquest apartat només afecta a les notificacions relacionades amb aquesta 
sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. Aquesta petició podrà ser revocada en qualsevol moment, però per 
fer-ho caldrà que la persona interessada presenti una sol·licitud en la qual manifesti la seva voluntat de deixar de rebre en format electrònic les 
notificacions municipals relacionades amb aquesta sol·licitud (caldrà especificar el número d'entrada al Registre) o amb l’expedient administratiu 
que se'n pugui derivar de la mateixa i només causarà efectes amb posterioritat a la revocació. 
 
El consentiment que es dóna en aquesta sol·licitud només és vàlid per a les notificacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i no abasta les 
notificacions que puguin efectuar altres Administracions públiques, encara que aquestes actuïn per delegació de l'Ajuntament en relació a aquesta 
sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. 
 
Si la persona interessada vol rebre a partir d'ara totes les notificacions de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en format electrònic, cal que tramiti 
una sol·licitud específica, el model de la qual, així com el procediment per fer-ho, es troba a l’apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la web 
municipal. 
 
La persona interessada manifesta haver llegit i entès tota la informació anterior i accepta les condicions exposades, i per això facilita les dades 
següents, que s'utilitzaran per als enviaments d'informació i les notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud o amb l’expedient 
administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. 

 
Telèfon mòbil:                                Correu electrònic: 
                                                                                                                                                     (signatura) 

 
 
 
 
 
 
 
                                       (signatura) 
           

  Cerdanyola del Vallès, a      de                               de    


	Nom i cognoms: 
	DNINIE: 
	Domicili: 
	Municipi: 
	Codi postal: 
	Telèfon: 
	Correu electrònic: 
	Breu descripció del producte aquest apartat no exclou la necessitat de presentar un petit projecte tal i com sexplica a lapartat de condicions de la participació: 
	Sí participació altres edicions: Off
	No participació altres edicions: Off
	Mòbil notificacions: 
	Email notificacions: 
	Dia: 
	Mes: 
	Any: 


