
SOL·LICITANT:

Nom i Cognoms

NIF: Domilici:

Codi Postal: Localitat: Província:

Fax: Telèfon: 

E-mail:
( és imprescindible indicar un telèfon o email per tal de poder-nos posar en contacte amb vosaltres)

CARACTERÍSTIQUES DE LA PARADA:

Producte a la venda:
Metres lineals de parada: Ample:  1,50 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
 * Fotografia del DNI del sol·licitant o NIF  de la Societat
 * Fotografia de la parada.
 * Rebut de l'assegurança vigent durant les dates de la Fira 
 * Si el producte que es posarà a la venda és de caràcter alimentari, cal presentar: 
    Carnet de manipulador d'aliments, Carnet d'artesà alimentari i el Registre sanitari

OBSERVACIONS:

DATA:  

Signatura:

Nom i cognoms de qui signa:

            XVIIIª FIRA DE LA MEL NOVELLA,  COLERA  10 JULIOL 2022

Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'una parada

                      IL·LM. SR . ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE COLERA 

El sotasignant, les dades del qual s'han descrit anteriorment, demana que se li atorgui la corresponent
autorització per a la instal·lació d'una parada de les característiques esmentades, a la Fira de la Mel de Colera, any 
2022 i es compromet a ingressar al compte que se li indiqui, i a favor de l'Ajuntament de Colera, l'import de 12€ 
en concepte de taxa per a la utilització de la via pública durant el dia 10 de juliol de 2022 dins el marc de la Fira de 
la Mel. L'ingrés caldrà fer-lo a un dels números de compte següents indicant sempre el NOM i COGNOM del 
sol·licitant:  ES05 2100 1634 18 0200002424 Es manifesta i accepta que l'import de la taxa no serà retornat en cas 
de no assistència a la fira o en cas d'anulació de la mateixa per mal temps o altres causes sobrevingudes 
d'imprevist.

NOTA: Aquest document haurà de tenir entrada a l'Ajuntament abans del dia 1 de juliol de 2022. La presentació 
d'aquesta sol·licitud no garanteix l'autorització per a instal·lar . En el supòsit que no s'ingressi la quota que 
s'assenyali dins el termini que es fixi, l'autorització quedarà anul·lada automàticament. Les parades hauran 
d'estar instal·lades a les 9h del matí.


