
 
 
 
 
                                                         

DIADA DE SANT JORDI 2019. PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES AMB AFANY DE LUCRE 

Dades personals del/la 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 quadrats de parada: __________________________________________________ 

 

Exposo:  

Que estic interessat/da en participar en la Diada de Sant Jordi 2019 
 

Sol·licito:  

Autorització per a la venda de ..................................................................................................................................................... 
 

Documents que acompanyo. Marqueu amb una X 

(  ) Fotocòpia del DNI del/la titular si és persona física 
(  ) Fotocopia del NIF del/la titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica 
(  ) Tipologia dels productes a exposar (llibres, roses o artesania relacionada) 
(  ) M² de la parada 
(  ) Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor 
(  ) Llocs d’instal·lació de la parada d’acord amb l’annex 1 d’aquestes bases (excepte els números 3, 4, 5, 6, 7 i 8, reservats 
per a entitats i partits polítics) 
 
- Emplaçament A..................................................................................................................................................................... 

 
- Emplaçament B..................................................................................................................................................................... 

 
- Emplaçament C..................................................................................................................................................................... 

 
(  ) Fotocòpia del darrer rebut d’autònom degudament liquidat   
( ) Declaració Responsable de No Habitualitat de l’activitat (disponible a la web municipal o al departament de Promoció 
Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Cunit) 
 
                           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 
 


