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
Productes artesans NO alimentaris.
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: |________________________
IMPORTANT: Especifiqueu els metres lineals de parada: _______________________________________________________________

Els metres de fons per a totes les parades serà de 3m
Exposo:
Que estic interessat/da en participar amb una parada de venda de productes artesans NO alimentaris en la

Fira

d’Artesania d’Estiu de Cunit. Edició 2018
Sol·licito:
Autorització per a la venda de productes artesans NO alimentaris en la

Fira d’Artesania d’Estiu de Cunit. Edició

2018
Documents que acompanyo en SOBRE 1:
( ) Fotocòpia del DNI del titular si és persona física
( ) Fotocopia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica
( ) Fotocòpia on consti l’alta en l’impost d’activitats econòmiques. Model 036 o 037
( ) Escrit amb relació detallada dels productes a exposar, color i material de la parada/carpa i metres lineals de la parada
( ) 2 fotografies de la parada i productes a exposar.
( ) Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor
( ) Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat o, en el seu defecte, declaració responsable d’Activitat No
Habitual
Documents que acompanyo en SOBRE 2:
( ) Declaració jurada de que l’ofici desenvolupat està comprés en el Decret 182/2014, de 30 de desembre, pel qual es
classifica l’activitat artesanal en un Repertori de Famílies d’Oficis Artesans ((DOGC 6786 de 12 de gener de 2015)
( ) Acreditació de haver participat en fires similars

Data:
Signatura:

|_______________________________________________________________

