
   

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, en 

cas que el present document, destinat a l’Ajuntament de Montgai, contingui dades personals relacionades amb les 

persones sol·licitants, aquestes seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de la nostra base de 

dades, amb la finalitat tramitar la sol·licitud presentada. En qualsevol cas, els titulars de les dades podran exercir els 

seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI, a l’adreça 

Plaça Prat de la Riba, 1 de Montgai (25616) o bé mitjançant correu electrònic a fires@montgai.cat.  

 

 

SOL·LICITUD DE PARADA 

 

MONTGAI  MÀGIC 

 

Nom de la parada………………………………………………………………………… 

 

Nom del representant……………………………………………………………………... 

 

DNI…………………………............Telèfon…………………………………………….. 

 

Població…………………………………………………..Codi postal…………………... 

 

Adreça electrònica……………………………………………………….……………….. 

 

Documentació que es demana i que cal adjuntar amb la sol·licitud: 

- L'assegurança de responsabilitat civil acompanyada del rebut de pagament 

- El document de venda ambulant 

- El carnet de manipulador i el registre sanitari, en el cas de venda d’aliments. 

 

Amb la finalitat de poder organitzar correctament la Fira, cal que feu una breu 

descripció del tipus de producte que porteu. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Preu de la parada pels dos dies: 15,00 € el primer metre i 5,00€ cada metre de més 

 

Preu de la parada només un dia: 10,00 € el primer metre i 5,00€ cada metre de més 

 

Dia:          DISSABTE              DIUMENGE   (Feu una creu al dia i/o dies que us interessi) 

 

Metres que sol·liciteu per la parada: …………………. 

 

Voleu llum:              SI             NO        (Feu una creu a l’opció que us interessi) 

 

(El punt de llum està preparat per bombetes, no per qualsevol altre tipus de màquina 

amb despesa energètica superior, i haureu de dur un allargador de 25m). 

El sota signant, com a representant de la present sol·licitud, DEMANA poder participar 

a la XI Edició de Montgai Màgic els dies 2 i 3 d’octubre de 2021, acceptant i complint 

la normativa de la Fira. 

 

Montgai, …….......de / d’…………………………………de 2021 

 

Envieu aquesta sol·licitud i el comprovant de pagament, per correu electrònic a: 

fires@montgai.cat, abans del 28 de setembre de 2021. 

Sinó heu fet el pagament abans del 28 de setembre de 2021, no el feu 

sense consultar-ho, ja que no s’ acceptarà ni es retornaran els diners. 
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