SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA COMERCIAL DE CANALS DE 28
DE SETEMBRE DE 2019
Nom i cognoms

Document d’identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social

Document d’identitat

Adreça a efectes de notificacions

C.P.

Província

Telèfon

Articles o Serveis que va a oferir

Municipi

Correu electrònic

Núm. carpes o casetes
sol·licitades

Si ha previst realitzar alguna activitat, presentació o exhibició del seus productes o serveis,
descriu-los indicant el dia, l’hora i els recursos materials necessaris:

Autoritze a la consulta de l’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (IAE) en l’activitat
corresponent a l’epígraf_______________________________________________________
*La presentació d’aquesta sol·licitud suposa el coneixement de les bases e
instruccions que regulen la Fira Comercial de Canals.
*El termini màxim per a la presentació d’aquestes sol·licituds serà el 20 de
setembre de 2019.
En Canals, a....... de...................de 201....
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·ICITANT

SEGELL DE L’EMPRESA

(1) Les dades personals recollides podran ser incloses en una fitxer i tractats per l’Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits
de conformitat amb la llei, podent l’interessat exercir davant el mateix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, informat en
compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR per a l’obtenció de la corresponent autorització per
a participar en la Fira Comercial de Canals:
Fotocòpia del Document d’Identitat del comunicant i del representant legal, si escau.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la
targeta del CIF, quan es tracte de persones jurídiques.
La declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions i de la
normativa aplicable vigent (s’adjunta el Annex I).
Certificat que acredite la subscripció d’un contracte d’assegurança en els termes indicats
en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics.

* La sol·licitud es presentarà preferentment al Registre de l’Ajuntament de Canals, o
per alguna de les vies previstes a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

Document d’identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social).

Document d’identitat

Adreça a efectes de notificacions

C.P.

Província

Telèfon

Municipi

Correu electrònic

2. Dades de l’establiment
Titular (nom i cognoms o raó social/NIF i domicili)

Denominació o nom comercial

DECLARE:
1.- Que va a participar en la Fira Comercial de 28 de setembre de 2019 i va a
desenvolupar la següent activitat recreativa o espectacle públic:
ACTIVITAT COMERCIAL, INDUSTRIAL, ARTESANAL O ARTÍSTICA
ONG o ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE
2.- Situada en l’AVINGUDA VICENTE FERRI,


En Horari:



Superfície de ocupació m2:

MATÍ (De 9 a 13 h)
1 CARPA (9m2)

VESPRADA (De 16 a 20h)
2 CARPA (18 m2).

3.- Que va a utilitzar els següents elements portàtils o desmuntables (marcar la opció
corresponent):

carpa

vehicles

atraccions de fira

altres__________________________

2.- Que, manifeste baix la meua responsabilitat, d’acord amb l’article 9 de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics, que complís amb tots els requisits tècnics i administratius previstos en
la normativa vigent, que dispose de la documentació que així ho acredita, que la posaré a
disposició de l’Administració quan em siga requerida i que em compromet a mantindre el
compliment de les anteriors obligacions fins el transcurs de l’activitat.
Canals, a..... de........2019.
Signatura de la firma de la persona interessada

Signat: ____________________________________
En qualitat de: _______________________________
N.I.F ______________________________________

