SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE PARADA
PER A LA PROMOCIÓ DE COMERÇOS LOCALS
FIRA DE LA TARDOR I DEL BOLET 2017
Dades de la persona sol·licitant
Nom:
En representació de:

Cognoms:

Raó social:
NIF/CIF:
Telèfon:
Adreça (carrer, núm., bloc, pis, porta ...):
Població:
Codi postal:
Mitjà de notificació (fax- correu postal- correu electrònic):

E-mail:
Província:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i procediments municipals, del que és responsable
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments de l’Ajuntament.
Les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment si no ho
autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’oficina de l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, c/Centre 27, 08396 de Sant Cebrià de Vallalta.

EXPOSA:
Que havent-se assabentat
de les bases reguladores del procediment per a
l’atorgament d’espais per a la venda de productes a la Fira de la Tardor i el Bolet,
m’interessa disposar d’un espai. És per això que detallo les característiques de la
meva sol·licitud.
Productes de venda
Dimensió de la parada

3m lineals

4m lineals (excepcional)

5m lineals

(excepcional)

Decoració de la parada
amb presència producte
central (bolet)
Adaptació dels
productes amb
presència producte
central (bolet)

Sí
No
Quina? ...................................................................
Sí
No
Quines? ...................................................................

SOL·LICITA:
Que em sigui concedida la llicència municipal per posar un lloc de venda en la Fira de
la Tardor i el Bolet 2017.
Material que sol·licita a l’Ajuntament: Taules. Núm:
Cadires. Núm.
Carpes. Núm:
Altre (indicar):
El/la que subscriu la present instància us prega accedir al que sol·licita.
.........................................................,............d..............................................de 2017.

(signatura)

EXCM. AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE CAL APORTAR AMB LA
SOL·LICITUD
Declaració responsable correctament signada segons model normalitzat

