
 FIRA D’ALCÚDIA 2019 
4, 5, i 6 d’octubre 

 
 
 
Nom empresa : 
 
Nom de contacte: 
 
Adreça (Carrer, número, pis, porta) 
 
Municipi:       Codi postal: 
 
Telèfon:       Fax: 
 
Adreça de correu electrònic: 
 
Núm de carta de mestre artesà  : 
 
Núm de carta d’artesà:            
 
A la Fira d’Alcúdia 2019 es dividírà en diferents zones, segons el producte que 
dugueu se us pot assignar un zona  o l’altre, sempre que disposem de lloc 
 
Globus 
Alimentació 
Artesania 
Venda en general 
Ong’s 
Agrícola 
 
Relació de productes que exposau : ( Millor si aportau foto del producte) 
 
 
 
 
 
Superfície que ocupau:   
 
Documentació a entregar 
Fotocòpia DNI 
Declaració jurada 
Fotos del producte 
Plaç màxim d’entrega d’instàncies  30 d’agost 2019 
 
 
 



 
El que subscriu,                                               amb núm. D.N.I.     
 
DECLARO, sota la meva responsabilitat: 
 
Que compleixo amb els requisits prevists a l’article 8 de l’ordenança reguladora 
del Comerç Ambulant en el Municipi d’Alcúdia: 
 

a) Estar d’alta en l’epígraf i al corrent en el pagament de l’impost 
d’activitats econòmiques o, en cas d’estar exempts, estar donat 
d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

b) Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat 
Social. 

c) Estar al corrent en el pagament de les taxes municipals 
corresponents. 

d) Disposar d’autorització de residència i treball, en cas de 
nacionals de tercers països. 

e) Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb 
cobertura dels riscs de l’activitat comercial exercida. 

f) Disposar, en cas de comercialitzar productes alimentaris, d’un 
carnet de manipulador d’aliments, que el titular haurà de portar 
damunt durant l’exercici de la seva activitat comercial. 

g) Que les dades contingudes en aquest document son certes. 
h) Que l’activitat de referència compleix els requisits i obligacions 

que estableix la normativa vigent i la municipal, que l’activitat no 
ha sofert cap modificació, i estic en possessió d’una pòlissa de 
responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, de conformitat 
amb la legislació aplicable. 

i) que mantindré els requisits i les condicions imposades de la lletra 
anterior durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat. 

j) Que dispòs de documentació que així ho acredita. 
 

 
 
 

Alcudia, 
 
 

Sgt. 
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