DEPARTAMENT FIRA DE TOTS SANTS (GB)
EXP. 3126/2022
ASSUMPTE Expositors àrees temàtiques
Bases participació ÀREES TEMÀTIQUES (porrat, medieval, soc àrab)
1. ORGANITZACIÓ
L'organització de la fira de tots sants està a càrrec de l'Ajuntament de Cocentaina, servei
delegat per la Sra. Alcaldessa, en l'àmbit de les seues competències, en la regidora delegada
de Fira, i assignat al departament municipal de Promoció Econòmica i Fira (C/ Sant Cristòfol, 6
– 8 Cocentaina).
Aquest departament és l'encarregat d'examinar les solꞏlicituds rebudes i determinar si s'ajusten
a les condicions establides segons els criteris que se citen en el punt 7 d'aquestes condicions,
podent exigir les comprovacions que considere oportunes.
2. DURACIÓ I HORARI
L'edició de la FIRA se celebrarà en el lloc de costum (nucli urbà de Cocentaina), del 29
d'octubre a l'1 de novembre de 2022.
L'horari comercial establit per l'organització que ha de complir-se obligatòriament és el següent:
09.00 h – 21.00 h. Queda prohibit tancar el punt d'exposició durant aquesta franja horària.
3. EXPOSITORS
Poden concórrer al Certamen els fabricants i artesans amb els articles propis de la seua
fabricació.
S'autoritza també la participació a la següent tipologia d'empreses: magatzemista,
representants i distribuïdors exclusius.
El producte exposat ha de coincidir amb el concertat prèviament amb l'organització. Si no es
compleix aquesta condició, l'expositor quedarà exclòs automàticament per a les edicions
posteriors.
No seran admeses solꞏlicituds de participació sota reserva o condicions particulars, ni a nom de
més d'una signatura, encara que es tracte d'empreses filials, les quals hauran de realitzar la
seua inscripció individualment, abonant l'import corresponent i signant les condicions de
participació
Productes catalogats per a aquest sector d'exposició: Productes agro-alimentaris: embotits,
formatges, salaons, adobats, fruita seca, dolços, torrons, mel, melmelades, begudes i licors...
4. MODEL D'EXPOSICIÓ – ÀREES TEMÀTIQUES
Ubicació (només en places i accessos a aquestes):
Artesania Medieval: Plaça del Pla, C/ Bisbe Mallol, C/ Eixida Fraga
Artesania Àrab: Plaça del Salvador, Carrer Forn i Placeta Barranc-Mel
Artesania Valenciana: Av. Xàtiva, Pla de la Font
Alimentació Medieval: Plaça de la Vila i Sant Hipòlit
Alimentació Àrab: Placeta de Sant Miquel
Alimentació Valenciana: Pla de la Font

Restauració Medieval: Plaça del Venerable Escuder i plaça del Cardenal Ferris
Restauració Àrab: Plaça del Salvador
Restauració Valenciana: Plaça Eixida Fraga (OCAPA), Av. Xàtiva
PREUS ÀREES TEMÀTIQUES 2022
Autorització de manera individualitzada a cadascun dels llocs, la taxa que s'aplica és la
següent:



ARTESANIA

75,00€/ metre lineal

ALIMENTACIÓ

150,00/ metre lineal

RESTAURACIÓ

300,00/ metre lineal

En el cas dels llocs de restauració, els metres lineals a computar seran els
corresponents a barres, zones de dispensació d'aliments i begudes o atenció al
consumidor, podent correspondre des d'un a quatre frontals segons colꞏlocació del lloc.

Productes de venda:
Artesania: Artesania, bijuteria, manualitats, productes diversos presents en la cultura medieval,
àrab i valenciana, es prevalgueren els llocs de fabricació artesanal i recuperació d'oficis
artesanals tradicionals.
Alimentació: productes agroalimentaris no elaborats, típics de cultura medieval (embotits,
formatges, dolços, herbes medicinals, fruita seca, licors, melmelades, mel...), valenciana
(bolets, licors, torró, olis, amaniments...) i àrab (fruita seca, pastes dolces, dàtils, infusions...)
Restauració: Alimentació elaborada i begudes pròpies de cadascuna de les tres cultures.
No podran instalꞏlar-se parades de venda de productes que no siguen artesanals o que
desdiguen l'estil de l'àrea temàtica (exemple: venda d'objectes de plàstic, objectes moderns,
etc.) o que no atenguen les directrius de l'Ajuntament. Els llocs presentaran una imatge
integrada relativa a la zona temàtica que estiguen situats i en el cas d'utilitzar llum elèctrica,
s'utilitzaran bombetes de baix consum i es cobriran de manera ornamental i adequadament
integrades. No està permés deixar a la vista les caixes d'emmagatzemar material, l'ús de
megafonia, ni la utilització de plàstic (tendals, bosses, etc.) excepte lones de pluja en cas
necessari.
Referent als llocs que manegen substàncies inflamables i/o produïsquen punts de calor, han
d'estar en possessió d'extintors d'espuma (si es treballa amb olis) i d'extintors de CO₂ si
treballen amb materials diferents.
Totes les parades ambulants comptaran amb l'assegurança de responsabilitat civil
corresponent.
A cada lloc li correspon els metres lineals assignats per l'organització prèviament, i sense que
el lloc sobrepasse els 2,50 metres de profunditat (inclosa la visera oberta) en el cas de
l'artesania i l'alimentació; i dels 4,00 metres de profunditat en el cas de la restauració.
S'han de respectar els aspectes següents:
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- Vestimenta i decoració del lloc d'acord amb l'àrea temàtica en qüestió: medieval, àrab i/o
valenciana. Cura estètica
- Visibilitat de la resta de llocs o parades
- Pas dels visitants
- Seguretat
- No es podrà ocupar la vorera amb els productes exposats, només en espai dels metres lineals
assignats.

4.2 ASPECTES ESPECÍFICS PER A LA RESTAURACIÓ I ALIMENTACIÓ:
S'exigirà a les parades o llocs de menjar i beguda el compliment de les normatives sanitàries
en vigor:























RD 199/2010 pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant no sedentària.
Reglament (CE) núm. 852/2004 de 20 d'abril, relatiu a la higiene dels productes
alimentaris
Especialment es tindrà en compte:
Carnet de manipulador d'aliments en vigor.
Aigua apta per a consum humà, sabó i sistema d'assecat de mans d'un sol ús.
Neteja d'utensilis i retirada de residus, desaprofitaments i deixalles.
En les parades que es venguen productes l'única manipulació dels quals siga trossejat
(formatges, embotits…) s'utilitzaran guants d'un sol ús i desinfecció periòdica dels
utensilis; i en els llocs que es venguen productes de pastisseria o similar, hauran de
disposar de bidó d'aigua apta per al consum humà de 25 litres i llavamans i se situaran
exactament al costat d'una presa d'aigua corrent.
En els casos que siga necessari, hauran de disposar d'aparells de refrigeració o
congelació adequats, dotats de termòmetres, tant en el transport com en el lloc. Haurà
d'explicar-se amb instalꞏlacions o mitjans adequats per al manteniment i el control de
les condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris. Els taulells
estaran dotats de vitrines i, si és el cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran
sempre refrigerats i els productes curats, protegits.
S'ha de justificar la PROCEDÈNCIA dels productes el mateix dia del muntatge
(s'acreditarà per mitjà de factures)
Deguda protecció en els aliments sense envasar, especialment s'evitarà la manipulació
per part del públic, la incidència directa dels raigs del sol i la protecció contra els
insectes, entre altres factors.
Correcte etiquetatge del producte complet i de les seues fraccions, inclòs registre
sanitari, si escau. Complir el RD 1334/199 de 31 de Juliol pel qual s'aprova la Norma
general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris i el Reglament
1169/2011. Així mateix, fitxa de composició i condicions de conservació dels productes
a la venda.
Els llocs de productes a la venda no envasats, hauran de tindre a la disposició del
públic la informació per escrit dels alꞏlergògens que continguen aquests productes.
Recipients de residus sòlids d'obertura no manual, dotats de bossa d'un sol ús.
El personal manipulador disposarà de roba adequada i exclusiva de treball, que estarà
neta en tot moment.
En les degustacions s'utilitzarà vaixella d'un sol ús. Els gots, plats i coberts no podran
ser de plàstic.
La colꞏlocació en lloc ben visible de la llista de preus.
Els envasos i embalatges amb productes alimentosos s'aïllaran convenientment del sòl.
Es prohibeix la tinença d'animals de companyia en els llocs.
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Les cuines i aparells de gas i equips elèctrics compliran la normativa vigent. La cuina
ha d'estar perfectament delimitada i diferenciada de la resta del bar, no podent quedar
cap punt d'alimentació exposada (vitrines, calders, etc…) a l'abast dels clients.
El QUADRE ELÈCTRIC ha d'instalꞏlar-se en lloc inaccessible per al públic, a més
l'armari, quadre etc. disposarà de dispositiu de tancament perquè només es puga obrir
utilitzant un útil.
Les instalꞏlacions de GLP (butà, propà etc.) hauran de passar les revisions de
manteniment que s'establisca reglamentàriament, a més els aparells acoblats a
aquestes hauran d'estar en perfecte estat. Els titulars de les instalꞏlacions tindran a la
seua disposició els certificats de les revisions i seran emesos per empreses
mantenidores autoritzades.
Fems: serà de responsabilitat de l'adjudicatari l'obligació per part de tots els participants
de depositar, diàriament, el fem generat pel seu propi lloc en els diferents punts
habilitats a aquest efecte i, especialment, el dia del desmuntatge. Queda terminantment
prohibit depositar residus darrere dels llocs durant els dies de la Fira.
Queda totalment prohibit abocar els olis d'ús alimentari en la xarxa de clavegueram,
aquests hauran de ser gestionats de manera adequada (s'entregaren a un gestor o en
l'ecoparc); haurà de quedar constància per escrit d'aquesta gestió.

 Els establiments d'alimentació de Gran format (Tavernes): Tindran la consideració
d'establiments de gran format aquells que disposen de cuina en la qual es puga incloure la
barra amb una superfície de més de 20m² i tinguen espai destinat a comensals, perquè
aquests puguen consumir els aliments i begudes en taules (exclusiu o compartit amb altres
establiments).
Hauran de complir amb els requisits següents:
- La cuina ha d'estar delimitada i diferenciada de la resta del bar i no pot quedar cap punt
d'alimentació exposada (vitrines, calders, paellers, etc.) a l'abast dels clients.
- Les fregidores no seran elèctriques.
- Imprescindible comptar amb una instalꞏlació d'enllumenat d'emergència.
- El quadre elèctric ha d'instalꞏlar-se en lloc inaccessible per al públic, a més l'armari, quadre,
etc., disposarà de dispositiu de tancament, perquè només es puga obrir utilitzant un útil.
- Els sistemes de protecció contra incendis (extintors) han de ser revisats periòdicament per
una empresa especialitzada i compliran amb les prescripcions contingudes en l'RD 513/2017
Reglament d'Instalꞏlacions de protecció contra incendis. L'empresa mantenidora emetrà el
corresponent certificat del manteniment dels mitjans de protecció.
- Les instalꞏlacions de GLP (butà, propà etc) hauran de passar les revisions de manteniment
que s'establisquen reglamentàriament, a més dels aparells acoblats a aquestes hauran
d'estar en perfecte estat. Els titulars de les instalꞏlacions tindran a la seua disposició els
certificats de les revisions i seran emesos per empreses mantenidores autoritzades.
Tots aquests requisits hauran d'acreditar-se en el projecte d'instalꞏlació subscrit per tècnic
competent i visat, en què es justificaran a més el compliment de la resta de mesures de
seguretat, higiene, comoditat i aïllament acústic (amb el contingut mínim de la Memòria segons
el Decret 143/2015 del Consell, pel qual aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
14/2010 d'Espectacles públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics).
Juntament amb el projecte indicat haurà de presentar-se la següent documentació, prevista per
a muntatge de l'establiment, tot això abans del 7 d'octubre:


NIF/NIE/CIF del titular de l'establiment solꞏlicitant (+ permís de residència i treball en
cas d'estrangers)



Domicili a l'efecte de notificacions
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Declaració censal de l'activitat en l'Agència Tributària i certificat d'estar al corrent.



Certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social.



Certificació de disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers en
vigor a la data de celebració de la Fira.

- El Certificat final d'instalꞏlació, signat per tècnic competent una vegada estiga muntat el lloc.
 Tots els llocs compliran la legislació vigent en matèria de comerç i consum, estaran
perfectament identificats i tindran els preus dels seus productes de manera visible i
l'adjudicatari tindrà en algun lloc del recinte fulles de reclamacions a la disposició dels
usuaris (tots els llocs, si el demanen els consumidors, hauran d'informar-los del lloc on es
troben aquestes fulles de reclamacions).
5. SEGURETAT / VIGILÀNCIA
L'organització assumeix la vigilància de les instalꞏlacions de l'espai destinat a la Fira, però no
es responsabilitza dels danys, robatoris, furts i sostraccions que es puguen ocasionar en
els elements exposats en les parcelꞏles.
Per a assegurar els materials exposats, l'expositor ha de ser qui concerte l’assegurança i la
vigilància corresponent.
6. RESERVA D'ESPAIS
La reserva d'espais haurà de formalitzar-se mitjançant l'abonament de l'import indicat en
la carta de pagament corresponent, que haurà de realitzar-se amb anterioritat a la data
límit de pagament que aquesta indique. La quantitat reportada serà aquella vigent
segons l'ordenança fiscal en el moment de l'ocupació.
Els abonaments realitzats després de la data límit no seran admesos, excepte si queden
espais lliures després de la primera adjudicació entre les rebudes dins del termini.
Al costat del justificant de pagament, s'acompanyarà l'acceptació d'aquestes condicions de
participació signada i segellada, la qual obliga la signatura interessada a participar en la Fira,
pressuposant el coneixement de les presents condicions de participació i el sotmetiment exprés
d'aquestes, així com les instruccions tècniques facilitades pel departament de Fira i les
prescripcions i normes vigents. (ANNEX I)
7. ADMISSIÓ I ADJUDICACIÓ DE SOLꞏLICITUDS
Correspon al Departament de Fira l'examen de les peticions rebudes i la determinació de si
s'ajusten a les condicions establides, així com la seua baremació d'acord amb els criteris
establits, podent exigir les comprovacions que considere oportunes.
L'organització té la facultat per a acceptar o desestimar qualsevol solꞏlicitud de reserva d'espai.
L'adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l'ajuntament i es realitzarà en funció de les
consideracions d'origen tècnic.
Els expositors participants en l'edició anterior, podran renovar la seua participació en idèntiques
condicions, sempre que no hagen causat incidències en la seua participació i que no es compta
amb una demanda de solꞏlicituds superior als espais disponibles.
Els expositors que abandonen la Fira, no respecten els horaris, la normativa i/o resulten
conflictius amb el públic, l’organització, el personal tècnic o amb la resta d'expositors podran
ser exclosos per a edicions futures.
Els criteris de baremació aplicats per a la selecció de participació de nous expositors són els
següents:
1. Tipus de producte a exposar (varietat, novetat, qualitat, interés…)
2. Disposició de la parcelꞏla (decoració, instalꞏlacions, accessibilitat, estètica, personal d'atenció
al client…)
3. Absència d'incidents en participació en anys anteriors, si és el cas.
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Les persones interessades hauran de presentar entre el 10 i el 25 de setembre la solꞏlicitud
de participació corresponent al seu model d'exposició (ÀREES TEMÀTIQUES TEMÀTIQUES Model normalitzat disponible en la web www.firadecocentaina.org) al costat de la documentació
complementària que a continuació es detalla:
-NIF DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT
-INFORMACIÓ / CATÀLEG / IMATGES DEL PRODUCTE (ARTESANIA, ALIMENTACIÓ,
RESTAURACIÓ)
-ARTESANS/ FOTO ELABORACIÓ PRODUCTE-PLÀNOL / CROQUIS DEL MUNTATGE A
REALITZAR
Totes les solꞏlicituds de participació juntament amb la documentació anteriorment detallada
s'hauran de presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de
Cocentaina www.cocentaina.sedelectronica.es (Solꞏlicitud d'Autorització per a l'exposició i
venda comercial - Fira de Tots Sants / Solꞏlicitud d'Autorització per a l'exposició i venda
comercial - Fira de Tots Sants)
8. SERVEIS
L'organització de la Fira té al seu càrrec serveis bàsics com ara l'enllumenat públic extraordinari
i la neteja diària del recinte firal. No obstant això també facilitarà els següents subministraments
als participants:
La corporació municipal posarà a la disposició dels venedors els següents punts de llum,
havent de costejar els venedors per compte propi altres punts de llum addicionals als
subministrats en la relació següent:
PUNT DE SUBMINISTRAMENT

POTÈNCIA (Kw)

TENSIÓ (V)

PLAÇA ALCALDE GADEA REIG, prox 10

5,75

230

PLAÇA DEL SALVADOR, prox 10

5,75

230

PLAÇA PLA DE LA FONT, prox 36

3,45

230

MOSSÉN JERÒNIM ESPINOSA, prox 17

3,45

230

BISBE MALLOL, prox 15

5,75

230

PLAÇA CARDENAL FERRIZ, prox 5

3,45

230

PLAÇA CARDENAL FERRIZ, prox11

5,75

230

SAN HIPÒLIT, prox 11

3,45

230

MAJOR, prox 36

3,45

230

APÒSTOLS, prox 1

3,45

230

2,3

230

PLAÇA VENERABLE ESCUDER, prox 2

14,49

230

VENERABLE ESCUDER, prox 17

14,49

230

PLAÇA SANT MIQUEL, prox 25

5,75

230

PLAÇA SANT MIQUEL, 4‐bis

5,75

230

PLAÇA SANT MIQUEL, 20‐bis

5,75

230

PLAÇA DEL SALVADOR, 3‐bis

5,75

230

FORN, 8‐bis

5,75

230

PERE CETINA, 23‐bis

5,75

230

SANT HIPÒLIT, 6‐bis

5,75

230

MAJOR ,15‐bis

5,75

230

CAVALLERS, prox 17

6

PLAÇA APÒSTOLS, 6‐bis

5,75

230

COMTE DE COCENTAINA,12‐bis

5,75

230

PLAÇA MERCAT (VENERABLE ESCUDER), 26‐bis

14,49

230

PLAÇA CARDENAL FERRI, 4‐bis

6,928

3*400/230

PL VENERABLE ESCUDER, 25 PROX

20

3*400/230

PL VENERABLE ESCUDER, 25 PROX

20

3*400/230

PL VENERABLE ESCUDER, 25 PROX

30

3*400/230

EIXIDA DE FRAGA 7 BIS (OCAPA)

15

3*400/230

EIXIDA DE FRAGA 7 BIS A (OCAPA 2)

15

3*400/230

PL PLA DE LA FONT, 28 PROX

5,75

230

C/ CERVANTES, 1 PROX

5,75

230

15,00

3*400/230

PL PLA DE LA FONT, PROX 32

5'75

230

PL PLA DE LA FONT, 3‐BIS , Baix

8,05

230

PL SANT PERE, 11‐1

El cost del consum d'energia elèctrica en aquests punts serà a càrrec l'Ajuntament.
L'ajuntament posarà en les zones d'alimentació un reforç de contenidors de fem i de similars
habilitats per a la neteja de parament. L'empresa s'encarregarà que tots els participants utilitzen
aquestes instalꞏlacions i les zones de mercat es troben sempre en un bon estat de neteja.
L'Ajuntament s'encarregarà de la neteja viària de l'espai públic cedit, la qual cosa no eximeix a
cada lloc i taverna al fet que tinga el seu propi recinte en condicions sanitàries, de neteja i
d'higiene adequades.
En el cas de les preses d'aigua en les zones on s'autoritzarà la instalꞏlació de llocs
d'alimentació, com són la Plaça Venerable Escuder, PlaÇa Cardenal Ferriz, PlaÇa Sant Miquel,
PlaÇa Eixida Fraga (OCAPA), Pla de la Font. Per motius d'higiene, l'Ajuntament facilitarà als
participants en aquestes zones les preses d'aigua següents:
1.

Plaça Venerable Escuder…………………………………..……… 6 preses d'aigua

2.

PlaÇa Cardenal Ferriz………………………………...……………. 3 preses d'aigua

3.

PlaÇa Sant Miquel…………………………………………………….. 1 presa d'aigua

4.

PlaÇa de l'Ocapa ……………………………………...…………… 1 presa d'aigua

El cost del consum d'aigua en aquests punts serà a càrrec l'Ajuntament.

9. MUNTATGE I DESMUNTATGE
Una vegada aprovades les autoritzacions de participació per a l'edició 2022, l'organització
facilitarà als expositors participants la següent informació a tindre en compte:
PLA D'EXPOSITORS I LLISTAT D'EXPOSITORS: amb aquesta informació es podrà conéixer
amb anterioritat al muntatge a la resta d'expositors confrontants per a poder contactar i
coordinar diferents aspectes de muntatge i necessitats.
CRONOGRAMA DE MUNTATGE. Timing marcat amb colors el dia que cada expositor pot
ocupar totalment la seua parcelꞏla.
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No obstant això, a partir de les 09.00 hores dijous 27 d'octubre els expositors dels llocs de
restauració podran començar el muntatge. Respecte als llocs d'alimentació i artesania, el
muntatge començarà a les 09.00 hores del divendres 28 d'octubre.
Els expositors hauran d'haver finalitzat el muntatge abans de les 23.00 hores del dia 28
d'octubre i no podran desmuntar fins a les 23.59 hores del dia 1 de novembre de 2022.
Per a accedir a Càrrega-Descàrrega al recinte de Fira durant els dies de celebració de la
mostra, s'haurà d'emportar visible en el vehicle en tot moment l'acreditació d'expositor, i
només es podrà accedir al mateix en l'interval de temps de les 24:00 hores de la nit a les
08.00 hores del matí. Aquesta acreditació la podran recollir en Estand Central Fira de Tots
Sants (Passeig del Comtat, 1) durant els dies de muntatge.
10. PREUS
Els expositors han de mostrar en tot moment el preu dels diferents productes exposats als
clients o compradors.
11. PUBLICITAT
La publicitat serà admesa solament a l'interior dels respectius espais i haurà de limitar-se a
la que l'expositor realitze dels seus propis articles.
La publicitat per mitjà d'altaveus, pelꞏlícules, diapositives o similars, com també la instalꞏlació i
l’ús d'ambientació musical, o demostracions en viu de processos o activitats, només serà
permesa sempre que no cause perjudicis o molèsties a l'activitat de l'esdeveniment o dels altres
expositors.
12. RESPONSABILITATS
La persona solꞏlicitant es compromet a disposar de totes les autoritzacions necessàries per a
l'exercici de l'activitat i es responsabilitza dels danys que en l'exercici de la seua activitat o
muntatge i desmuntatge d’aquesta poguera causar a tercers o al propi ajuntament.
13. FORÇA MAJOR
L'Ajuntament es reserva el dret d'admissió, com també, en cas de força major o de
circumstàncies particulars sobrevingudes, de retardar, acurtar, prolongar o anulꞏlar la mostra
comercial, sense que en tals casos li puga ser exigida cap responsabilitat.
Si per les mateixes causes la Fira haguera de ser interrompuda una vegada inaugurada, els
expositors no podran reclamar la devolució de l'abonament efectuat.
Únicament procedirà la devolució de les taxes cobrades en el cas d'anulꞏlació de la Fira abans
de la seua inauguració, per motius d'interés públic justificats.
14. INCIDÈNCIES
Sent d'interés públic ineludible el respecte de les condicions en les quals s'autoritza la
participació en la Fira, tant pel fet de celebrar-se a la via pública, com per la necessitat de
respectar la deguda coordinació entre tots els elements que formen part d'aquesta complexa
organització. S'adverteix que l’incompliment en qualsevol aspecte per part de l'expositor podrà
donar lloc a la revocació en qualsevol moment, per causa degudament justificada.
A més, aquest incompliment, fins i tot no havent sigut causa de revocació de l'autorització,
podrà motivar la denegació de la participació de l'expositor en futures edicions de la Fira.
15. TRIBUNALS COMPETENTS
Per a tot eventual litigi, les parts se sotmeten a la competència dels òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa d'Alacant.
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16. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara en avant) us informem que les dades
que vosté aporta en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual
correspon a l'Ajuntament de Cocentaina, i que té per finalitat la gestió i la tramitació de la vostra
solꞏlicitud. Amb la signatura i / o lliurament d'aquest document, vosté manifesta el consentiment
per al tractament de les vostres dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat
especificada. Així mateix, vosté manifesta el consentiment perquè les vostres dades puguen
ser cedides o comunicades a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i / o altres
Administracions Públiques el concurs siga necessari per a la finalitat indicada, com també en
els casos prevists per la pròpia LOPD. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
cancelꞏlació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta en el Registre General de
l'Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça de la Vila, 1, 03820 Cocentaina o a través del
Registre Electrònic (www.cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la
vostra solꞏlicitud, signada per vosté o per una persona que exercisca representació o potestat
legal suficient sobre vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a
l'acreditació de la vostra identitat i (en el seu cas) de la persona que us represente.
ANNEX I

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE TOTS SANTS 2022, A
TRAVÉS DEL MODEL D'EXPOSICIÓ D’ÀREES TEMÀTIQUES 2022 (Condicions aprovades per la Junta
de Govern Local de l'Ajuntament de Cocentaina).

Sr. / Sra. __________________________________ amb DNI______________________ i en qualitat de
treballador autònom
Sr.

/

Sra.

representació

__________________________________
de

l'empresa

amb

DNI______________________

i

en

________________________________________amb

NIF__________________
DOMICILI_____________________________________________________________
LOCALITAT_______________________ CP________ PROVÍNCIA________________
TELÈFON__________________ MAIL______________________________________

SIGNATURA I SEGELL,

COCENTAINA ______ DE _________________________DE 2022
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