
Annex IV: SOL·LICITUD PER  REMOLCS DE SNACK,  HAMBURGUESERIA, 

ROSTITS I PINXOS...

1. DADES DEL SOL·LICITANT 

El/ La Sr./Sra_______________________________________________________________________

Amb DNI_____________________ i domicili a ____________________________________________ 

Carrer ______________________________________________________ núm. ____ porta ________

Telèfon mòbil______________________Whatsapps si no  Tèlefon fix__________________________ 

Correu electrònic: ___________________________________________________________________

En representació de 
(Nom) _______________________________________________ CIF _________________________

2. EXPOSA  

(Les sol·licituds indicaran les mesures exactes a ocupar per cada parada, amb viseres obertes i espai real l'hora de
fer la venda).
Que estar interessat en participar a les festes de Sant Agustí  a la part de baix del Parc Municpal,

mitjançant  remolc  per  a  la  venda  de___________________________________________,  amb  un

espai d’ocupació  de ________ metres lineals de llargada i ________ metres d’amplada. 

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

(Indicau la documentació que aportau. En el cas que juntament amb les sol·licituds no s’adjunti la documentació
obligatòria i requerida la sol·licitud quedarà sense efectes).  

r Fotocòpia del DNI del sol·licitant.  

r Foto de carnet

r Darrer rebut d’autònom o cooperativa.

r Certificat  d’estar  d’alta  a  l’impost  d’activitats  econòmiques  exercici  2018  (IAE)  com  a
venedor ambulant o règim que pertoqui.

r Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil.

r Comprovant de pagament de Responsabilitat Civil .

r Declaració responsable (Annex I).

r Inscripció registre de Salut Pública d'establiments minoristes d'alimentació de les
Illes Balears en el cas que pertoqui.     

r Fotografia de la parada i dels productes que es venen.
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r Fitxa tècnica del remolc.

r Certificat de verificació dels extintors.

r Bolletí d'inspecció de gas. (en cas de disposar de gas a la parada)

4.  DEMANA  

Que li  sigui  concedit  l’espai  de  venda  sol·licitat,  segons  els  criteris  d'inscripció  de  la
publicació del  anunci en el BOIB,  per cobrir la part de baix del Parc Municipal durant les
festes de Sant Agustí 2018.

Felanitx,  _______ d ________________ de 2018.

Signatura: 

Nom i llinatges: _______________________________________ 

DNI: ______________________
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