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ANNEX 1. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA TEMPORADA DE FIRES 2018/19
DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom

Cognoms

Nom comercial
NIF/CIF/NIE

Telèfon fix

Telèfon Mòbil*

Adreça
Població

Codi postal

Província

Correu electrònic*
* Us informem que de conformitat amb l’article 41.1, en relació amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, esteu obligats a rebre les notificacions per via
electrònica.

SOL·LICITA
La participació a la Temporada 2019/20 de Fires d’artesania i productes singulars de la comarca del
Pallars Sobirà, amb ocupació de via pública sota la taxa de 10€ per parada i dia per una mida màxima de
la parada de 3 metres lineals, cada metre addicional tindrà un cost de 4,20€ i segons el que s’especifica a
continuació:
AMB VENDA

SENSE VENDA

LLARGADA

AMPLADA

TIPUS DE PRODUCTE

FIRES A LES QUALS VULL ASSISTIR (marca amb una X):
1a Fira Hivern

2a Fira Hivern

Fira Primavera

Fira Estiu

1a Fira Hivern

6-8 desembre 2019

28-29 desembre 2019

9-11 abril 2020

7-9 agost 2020

5-7 desembre 2020
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ES COMPROMET A
Complir amb tot el que disposen les lleis que regulen la seguretat dels productes i l’etiquetatge
dels mateixos.
Haver llegit el contingut de les Normes de participació firal i de la normativa específica i per tant,
acceptar el seu compliment.
Permetre la publicació de les dades personals (DNI i nom comercial) a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sort.
EL/LA SOL·LICITANT, DECLARA RESPONSABLEMENT
Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui.
Disposar d’una Assegurança de Responsabilitat Civil.
Estar al corrent del pagament de tributs.
Complir amb tot el que disposen les lleis que regulen la seguretat dels productes i l’etiquetatge
dels productes.
L’article 71 bis de la Llei 30/92 entén per declaració responsable el document subscrit per un interessat en el què
manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per a
accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho
acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini de temps inherent a l’esmentat
reconeixement o exercici.

Sol·licitant
(signatura)

Sort,

de

de 20

