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SOL·LICITUD PEL REPARTIMENT MANUAL DE PUBLICITAT 

 
 
 

Sol·licitant: 
Nom i llinatges                                                                               amb NIF 
En representació de                                                                        amb CIF 

 
Adreça a efectes de notificacions: 
C/                                                                                         Municipi 
Codi postal                          Província                                 País 
Telèfon                                                                                Fax 
Adreça electrònica 

 
EXPÒS 
 
Que a l’objecte d’obtenir llicència pel repartiment manual de publicitat del local amb les següents dades:  
 

Expt. d’Activitat núm.                                            Situació: 
Titular: 
Activitat:                                                                  Nom comercial: 
Emplaçament: 
Referència cadastral: 

 
Documents adjunts: 
1. Fotocòpia de la llicència d’obertura i funcionament, certificat d’exempció o notificació per la 

qual es pren nota de l’inici i exercici de l’activitat. 
2. Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat, quan es tracti de persones jurídiques 
3. Relació de les persones que es proposin com a agents de publicitat, amb còpia del seu DNI o 

passaport, fent constar la seva adreça i dues fotografies 
4. Fotocòpia de l’alta a la S.S. i contracte de treball, en el seu cas, TC2 de l’empresa on hi figuri 

com a agent repartidor. 
5. Fotocòpia del model 036 de l’Agència Tributària 
6. Fotocòpia de la identificació fiscal del sol·licitant 
7. Mostra de la publicitat a difondre 
8. Liquidació de la taxa corresponent 
 
DEMAN: 
 
Que em concediu la llicència pel repartiment manual de publicitat. 
 
Alcúdia,  
 
 
 
(signatura) 
 
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 

http://www.alcudia.net/
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