
 
 
 
 
                                                         
  

PARADA 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: |________________________ 
 

Exposo:  
 

Que estic interessat/da en participar amb una parada d’alimentació en la  Festa Major d’Estiu de Cunit, edició 2018, als 
terrenys destinats a tal efecte. 
 
Sol·licito:  

 
Autorització per a ocupar la via pública amb una parada d’alimentació de fira en la  Festa Major d’Estiu de Cunit 2018. 

 
Documents que acompanyo en SOBRE 1:  
 

(  ) Relació del producte a vendre i m
2
  

(  ) Fotocopia del DNI o fotocopia del CIF (amb estatuts constitució societat) 
(  ) Carnet de manipulador d’aliments  
(  ) Fotocopia de l’alta de l’IAE (Model 036 o 037) 
(  ) Fotocopia de l’últim rebut d’autònoms pagat  
(  ) Fotocopia de l’assegurança de responsabilitat civil pagada i en vigor  
(  ) Certificat homologat del remolc en vigor  
(  ) Butlletí d’instal·lació elèctrica i/o gas en vigor 
(  ) Document de revisió d’extintors en vigor  
(  ) Justificant de pagament de la taxa  
(  ) Declaració jurada de no estar incurs en cap prohibició per contractar d’acord amb l’article 60 del Real Decret  Legislatiu 
3/2011,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic  (Model A- Parades alimentàries) 

 
Documents que acompanyo en SOBRE 2:  

 

(  ) Declaració jurada de participació en edicions anteriors de la Festa Major de Cunit (Model B – Parada alimentària)  i/o 
documentació acreditativa. 
(  ) Declaració jurada d’oferta de preus públics i servei (Model C – Parada alimentària) 
(  ) Declaració jurada de millores en la il·luminació (Model D – Parada alimentària) 
 

 

 La participació a la Fira d’atracció i parades per la festa major estiu 2018, suposa l’acceptació integra de les bases 
reguladores. 

 
              

              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 
 


