AJUNTAMENT DE
Rel. 01430786

MASDENVERGE (Montsià)

NIF:P-4307900-C

ajuntament@masdenverge.cat
Plaça Església, 11 - CP 43878 – Tel. 977 71 82 57

Annex I: Sol·licitud de participació a la Fira del Caçador de Masdenverge
INFORMACIÓ DE REGISTRE

A OMPLIR PER L’ORGANITZACIÓ.
EMAIL
CARTA
FAX
ALTRES

REGISTRE D’ENTRADA:

DADES DE SOL·LICITUD

DADES
PAGAMENT

A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui.
Escriure amb lletra majúscula.

NOM I COGNOMS:
EMPRESA
SECTOR A QUÈ PERTANY
CIF/NIF/
TELÈFONS

FAX

ADREÇA
CP I POBLACIÓ
EMAIL
WEB

http://www.

LLISTA DE PRODUCTES A
EXPOSAR/COMERCIALITZAR

9 m2 (3x3m)- 49,00€
12 m2 (4x3m2)- 66,00€
PETICIÓ D’ESPAIS
(marcar amb una X)

24 m2 (8x3)- 124,00€
Parada exterior (segons disponibilitat)- 34,00€
Metres sol·licitats
Expositor animals- 12,00€

NOM DEL RÈTOL A L’ESTAND
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA AMB LA SOL·LICUTD (Senyalar amb una X)
DNI de l’expositor/a o CIF de l’empresa
Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Annex II. Declaració Jurada d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la SS
Justificant de pagament
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Annex II: Declaracions responsables
DECLARACIONS
En/Na
amb domicili a

i amb NIF/NIE núm.
en representació de (si s’escau)

DECLARO:
PRIMER.- Que, en el cas d’empresa constituïda legalment, es troba al corrent de pagament de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social en data que es signa i que es compromet a complir tots els
requisits legals per a realitzar la venta en el punt de venta de la fira, eximint a l’Ajuntament de Masdenverge
de qualsevol responsabilitat derivada del no compliment dels esmentats requisits.
En cas de no ser empresa constituïda com a tal i declarar l’activitat com a lúdica i d’oci, declaro trobar-me al
corrent de totes les obligacions que marca la normativa legal i, igualment, es compromet a complir tots els
requisits legals per a realitzar la venta en el punt de venta de la Fira, eximint a l’Ajuntament de Masdenverge
de qualsevol responsabilitat derivada del no compliment dels esmentats requisits, tant legals com sanitaris.
SEGON.- Que manifesto la meva voluntat d’adherir-me com expositor/a la Fira del Caçador de l’any 2022
gestionada per l’Ajuntament de Masdenverge i complint en tot moment els requisits de participació a les
bases d’aquesta convocatòria.

A

a
Signatura

Les dades de caràcter personal que es facilitades en aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer custodiat per l’Ajuntament de Masdenverge, amb la
única finalitat que s’expressa a les bases d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
davant l’esmentat responsable, amb direcció a Plaça de l’Església, 11- 43878 Masdenverge (Tarragona).

