
 
 
 
 
                                                         
  

 
Artesania alimentària 

 
Dades personals del sol·licitant: 
   
Nom i cognoms: |_____________________________________________________________  DNI/NIF: |____________________________ 
 
Com a (si és representant: nom i cognoms persona representada i DNI): |____________________________________________________________ 
    
Tel.:  |________________________ Fax.:  |_______________________  Adreça electrònica: |_____________________________________ 
 
Domicili a efectes de notificació:|___________________________________ C.P.:|_____________ Població: |________________________ 
 
Metres quadrats de la parada (amplada x llargada)____________________Nom comercial:_______________________________________ 
 
Productes a exposar i vendre:________________________________________________________________________________________ 
 
Exposo:  
 
Que estic interessat/da en participar amb una parada de venda de productes artesans alimentaris en la IV Fira del 
Contraban d’acord amb les Bases de Participació que la regula. 
 
Sol·licito:  
 
Autorització per a participar en la IV Fira del Contraban – Dissabte 19 de maig 
 
Documents que acompanyo en SOBRE tancat:  
 
( ) Fotocòpia del DNI del titular si és persona física 
( ) Fotocopia del NIF del titular i CIF, si és persona jurídica 
( ) Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor amb cobertura per participar en mostres i esdeveniments firals 
( ) Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat 
( ) Fotografia de la parada amb els productes a exposar i vendre 
( ) Fotocopia del carnet de manipulador/a d’aliments 
 

    De conformitat amb l’article 35 F) de la llei 30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, no caldrà presentar documents que ja es trobin en poder de l’administració.  

 
( ) Indiqueu si l’Ajuntament de Cunit disposa dels documents que es demanen per a participar a la IV Fira del Contraban. 
 

              

 

 

              Data:       |_______________________________________________________________ 

 
     Signatura:  

 
 
 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem 
que les dades facilitades seran incorporades en el 
corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica 
de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és 
l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la persona interessada 
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 

FULL DE SOL·LICITUD CIUTADANA  


