
 
                                                                                                      

 

                         
     SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

-FIRA RAMADERA I D’ARTESANIA DE RASQUERA- 
6  i 7 de maig de 2023 

 

DADES PERSONALS 
 

NOM I COGNOMS  

DNI  

NOM DE LA PARADA  

ADREÇA  POBLACIÓ   

CODI POSTAL   TELÈFON  
OFICI ARTESÀ  CARNET D’ ARTESÀ  

CORREU ELECTRÒNIC    

 

SOL·LICITUD 
 

PRODUCTE  

ESPAI D’ EXPOSICIÓ                  metres lineals (ml)  

TIPUS D’ ESTAND            Carpa pròpia                    Carpa ajuntament 

DIES PARTICIPACIÓ             6 DE MAIG                            7 DE MAIG 

IMPORT A PAGAR  

OBSERVACIONS  

 

 

CONDICIONS I TARIFES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            * Les parades no disposen de connexió d’aigua ni de llum * 
 

FORMA DE PAGAMENT 
 

Una vegada us confirmem la participació, se us facilitarà el número de compte per poder fer la 

transferència bancària per l’import establert, i un cop realitzada la transferència s’entendrà reservat 

l’estand a la fira. Un cop fet el pagament no es farà cap devolució. 
 

Per qualsevol consulta podeu trucar al 977409061 de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00, i els 

dimarts per la tarde de 17.30 h a 19.30 hores.  
 

Ens el podeu fer arribar degudament complimentat a la següent adreça de correu electrònic: 
obresiserveis@rasquera.cat 
  
 

 

 

 

 

TIPUS COST 
Estand de 0 a 3 ml 25 €/ 
Estand de 3 a 6 ml 40 €/ 
Estand de 6 a 9 ml 50 €/ 
Estand + Carpa ajuntament (3x3m) 75 €/ 
Creperia 50 €/ 
Xurreria  50 €/ 
Xurreria/Creperia amb connexió a la llum 150 €/ 

  



OBSERVACIONS: 
 

-És necessari que ens feu arribar fotos del producte que oferiu i de la parada i si sou artesans,  
 adjunteu si us plau còpia del carnet. 
-És imprescindible la utilització de carpa per poder assistir a la fira.  
-La Organització no facilitarà ni taules ni cadires per als participants. 
-Aquest any l’obertura del recinte Firal es farà el dissabte a les 17.00 h  
  

I les parades es podran muntar a partir de les 15.00 h 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES 
L’AJUNTAMENT DE RASQUERA TRACTA LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS S'ESTABLEIX EN EL 
REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I EN LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD). 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Ajuntament de Rasquera, c/Tortosa, 10 CP 

43513. Telèfon: 977409061. a/e: ajuntament@rasquera.cat    
Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades: 
Diputació de Tarragona - Unitat de Protecció de Dades i Transparència  
C/ Pere Martell, 2    43001 - Tarragona           Telèfon: 977.29.66.99 
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Ajuntament de Rasquera tractarà les dades personals i les imatges per a la realització d’una 

tarja identificactiva que permeti l'accés de les activitats festives organitzades per l’Ajuntament de Rasquera. 

LEGITIMACIÓ: El sotasignat autoritza     Sí    No a l’Ajuntament de Rasquera a tractar les seves dades personals, i atorga 

aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 
del RGPD i la LOPDGDD, la persona interessada, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran  els que es corresponen a les 

taules  d’avaluació documental  del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Enllaç a la informació: 
http://taad.cultura.gencat.cat/ 

DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de Rasquera i altres entitats publiques o privades, 

col·laboradores i/o prestadors de serveis. 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del 

seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, 
per escrit, a l'adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar 
clarament el dret a exercir. 
VIES DE RECLAMACIÓ: Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una 

reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades. https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el 
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal, amb la signatura del present document dóna consentiment 
a l’Ajuntament de Rasquera  a captar la seva imatge, i si s’escau la dels menors d’edat a càrrec seu,  sigui a través de càmeres 
o vídeo càmeres, en què les persones afectades resultin clarament identificables. L'exercici de la captació de les imatges (o 
vídeos) per part de l’Ajuntament de Rasquera  o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades 
per l’Ajuntament de Rasquera i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc. 
L’Ajuntament de Rasquera es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, 
cessió o ús no autoritzat de les imatges. 
AUTORITZA amb aquesta signatura a tots els tractaments anteriorment descrits. 
 

A______________, ___ de ____________ del 20__. 

Signatura: 

 

 

Il·lm. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Rasquera 

C/ Tortosa, 6         Rasquera    C.P: 43513 
Tel. 977-40-90-61   a/e: ajuntament@rasquera.cat   web: www.rasquera.cat 

mailto:sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
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