
AJUNTAMENT DE RÒTOVA 

  SOL·LICITUD DE PARADA A L'ESPAI EDITORIAL 
                         PORRAT SANT MACIÀ 

Nom i cognoms Document d’identitat 

Adreça Telèfon 

Localitat Adreça electrònica 

SOL·LICITE 

Nombre de metres lineals: _______________ 

Activitat (indiqueu el tipus d'activitat que oferiu): 

____________________________________________________ 

Documents que s’ha de presentar adjunts a la sol·licitud 
Fotocòpia del NIF de la persona titular de l’activitat o CIF de la mercantil que du a terme l’activitat. 

Alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) 

Certificat d’estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la seguretat social (o darrer rebut abonat) 

   _______________, __ d _____________ del 20__ 

(firma) La firma de qui sol·licita comporta que accepta el 

procediment per a la distribució de parades 

del porrat, segons que es detalla en la informació

que hi ha annexa en la part posterior. 

ALCALDIA DE RÒTOVA 

CIF P-4622000-J • Carrer Major, 2 • Ròtova (46725) • www.rotova.es 

Tel. 962 95 70 11 • Fax 962 95 70 09 • registregeneral@rotova.es 

Com a

l’autorització per a muntar una parada de venda de productes o de servicis a la fira 
artesanal i de productes agroalimentaris en el Porrat de Sant Macià, tenint en 
compte les característiques que hi ha tot seguit: 

Activitats a realitzar: Sí     No     

http://www.rotova.es/
mailto:registregeneral@rotova.es


INFORMACIÓ 

El Porrat de Sant Macià es fa els dies 22 i 23 de febrer. La distribució d’activitats que es fan a la via pública s’articula per 

àrees d’activitat en els espais que l’Ajuntament de Ròtova disposa. Hi ha: 

- Activitats culturals i recreatives           - Espai editorial  - Associacions        - Fira d’atraccions 

- Artesania i productes agroalimentaris de la Safor i la Vall d’Albaida                   - Parades de venda al porrat 

La sol·licitud per a participar s’ha de presentar a l’Ajuntament de Ròtova, que és qui l’autoritza, en funció dels criteris 

establits per a optimitzar espais, recursos i competència. 

Per a poder obtindre el dret de muntatge, s’ha de formalitzar l’abonament de la taxa corresponent en funció dels metres 

sol·licitats i aportar el justificant de pagament (15€ per metre lineal). 
La sol·licitud de muntatge en el Porrat de Sant Macià 2020 comporta acceptar les normes que estableix l’Ajuntament 

en matèria d’organització i seguretat durant el porrat. 

Per a poder formalitzar la sol·licitud, les empreses que complisquen els requisits han d’omplir la sol·licitud i remetre-la, amb 

la documentació que s’indica, a l’Ajuntament de Ròtova, per correu ordinari o electrònic. 

La data límit per a poder presentar les sol·licituds és el dia 13 de febrer de 2020. 

L’Ajuntament de Ròtova comunicarà per correu electrònic (excepte indicació expressa de la persona interessada) la 

quantitat que s’ha de pagar, si es compleixen els requisits establits per a participar en esta modalitat de la fira. 

Una vegada fet l’ingrés, s’ha d’enviar el resguard acreditatiu a l’ajuntament. 

Durant els dies previs al porrat, s’indicarà a cada sol·licitant per correu electrònic (excepte indicació expressa de la 
persona interessada) el número de l’espai que s’ha assignat per al muntatge de la parada. 

L’ajuntament facilitarà una instal·lació elèctrica provisional per a donar servici de llum a les parades, amb la restricció de 

voltatge que puga suportar. També s’establirà un espai delimitat per a tast de productes, en el qual les parades podran 

instal·lar mobiliari portàtil (bocois, taules, tamborets...), amb sol·licitud prèvia. 

L’Ajuntament de Ròtova té previst, per a ambientar la fira, establir una zona lúdica per a xiquets. 

Es podran muntar les parades el dia 21 de vesprada i el 22 abans de les 10:00h. 

 

INFORMACIÓN 

El Porrat de Sant Macià se celebra los días 22 y 23 de febrero. La distribución de actividades que se realizan en la vía pública 

se articula por áreas de actividad en los espacios que el Ayuntamiento de Rótova dispondrá. Entre  ellos  se distinguen: 

- Actividades  culturales  y recreativas         - Espacio editori - Asociaciones            - Feria de atracciones 

- Artesanos y productos agroalimentarios de la Safor y la Vall d’Albaida                        - Puestos de venta en el porrat 

La solicitud para participar se debe presentar al Ayuntamiento de Ròtova, que es quien la autoriza, en función de los criterios 

establecidos para optimizar espacios, recursos y competencia.  

 

Para poder obtener el derecho de montaje, se deberá formalizar el abono de la tasa correspondiente en función de los 

metros solicitados y aportar el justificante que acredite el pago (15€ por metro lineal). 

La solicitud de montaje en el Porrat de Sant Macià 2020 supone la aceptación de las normas que establezca el Ayuntamiento 

en materia de organización y de seguridad durante  la  realización  del evento. 

Para poder formalizar la solicitud, las empresas que cumplan los requisitos deberán rellenar la solicitud y remitirla, junto con 

la documentación que se indica, al Ayuntamiento de Ròtova por correo ordinario o correo electrónico. 

La fecha límite para poder remitir las solicitudes es el día 13 de febrero del 2020. 

El Ayuntamiento de Rótova comunicará por correo electrónico (salvo indicación expresa de la persona interesada) la cantidad 

que debe pagar el solicitante, si cumple con los requisitos establecidos  para participar en esta modalidad de la feria. 

Una vez realizado el ingreso, se tiene que enviar el resguardo acreditativo al ayuntamiento. 

Durante los días previos al Porrat, se indicará  a cada solicitante por correo electrónico (salvo indicación expresa por parte de 

la persona interesada) el número del espacio que se ha asignado para el montaje del puesto. 

El ayuntamiento facilitará una instalación eléctrica provisional para dar servicio de electricidad a los puestos, con la restricción 

de voltaje que pueda soportar. Así mismo, se establecerá un espacio delimitado para degustación de productos, en la que los 

puestos podrán instalar mobiliario portátil (toneles, mesas, taburetes...), previa solicitud. 

El Ayuntamiento de Ròtova tiene previsto, para ambientar la feria, establecer una zona lúdica para niños. 

El montaje se podrá realizar el día 

 

 

21 por la tarde y el 22 antes de las 10:00h.
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