
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges

Núm. DNI / NIE

Telèfon mòbil Whatsapps      Si / No Telèfon fix

Domicili

Codi Postal Municipi        

E-mail

En representació (empreses) Nom:_____________________________ CIF Núm.  ______________

2. EXPOSA

Que estar interessat en participar a la fira del Pebre Bord dia 24 d’octubre de 2021, mitjançant un

lloc per a la venda de __________________________________________________, amb tipus

de parada____________________ amb un espai d'ocupació del domini públic de _______ metres

lineals de llargada i _________ metres d'amplada. 

(L'ample de les parades serà d'un màxim de 2 metres, només per a casos especials 
podran autoritzar-se altres mides, per ex. remolcs, camions botiga etc..)

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

⎕ Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 

⎕ Pòlissa i comprovant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix
l’activitat econòmica.

⎕ Declaració responsable. (annex I)

⎕ Fotografia de la parada i dels productes que es venen. 

   Una altra documentació.  
          (Detallau quina)  
    
  Carta d'Artesa núm. __________ Carta de Mestre Artesà núm. __________

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

Que  li  sigui  concedit  l’espai  de  venda  sol·licitat,  previ  pagament  de  les  taxes  corresponents,
comprometent-se  a  complir  i  a  aportar  la  documentació  requerida  d’acord  a  la  llei  199/2010  i
Ordenança Municipal Reguladora de les Fires i Mercats Temporals en el Terme Municipal de Felanitx,
publicat al BOIB núm.160  de 22/12/2016.  

Felanitx,  __________ d’octubre de 2021.

Signatura:

BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX
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1. DADES DE LA PERSONA DECLARANT

Nom i llinatges

Núm. DNI / NIE

En representació (empreses) Nom:_________________________ CIF Núm.  ____________

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona sol·licitant declara:

1. Que les dades recollides a aquest document són certes, i  que es troba en
possessió de la documentació que acredita el compliment dels requisits i de
les obligacions a que es refereix l’activitat de venda ambulant, que compleix
els tots requisits per exercir l’activitat de venda ambulant segons normativa
vigent i l’Ordenança Municipal Reguladora de les Fires i Mercats Temporals en
el Terme Municipal de Felanitx, BOIB núm. 160 del 22/12/2016.  Així mateix
declara que tota la documentació aportada juntament amb la sol·licitud és
certa i és una còpia exacta dels originals. 

2. Que  assistirà  a les fires que s’ha inscrit  i  participarà,  durant  la  celebració
mantindrà les condicions que declara que compleix en aquest document. Em
comprometo a complir l'horari oficial de la fira del Pebre Bord que serà
de 7.00h a les 19.00h.

3. Que te contractada una assegurança de responsabilitat civil a tercers per
a la  venda no sedentària,  i  que es compromet a  tenir-la  vigent  durant la
celebració de  les fires als que participarà. Així mateix es fa responsable de
qualsevol  dany  que pugui  ocasionar  a  terceres  persones   la  seva parada,
vehicle, i els seus productes i/o serveis.  

4. Que la persona titular està en situació d’alta en el règim de la Seguretat Social
que correspongui o que pertany a una cooperativa que també figura d’alta i al
corrent de pagament de les quotes. 

5. Que la persona titular està donada d’alta a l’impost d’activitats econòmiques i
al corrent de pagament de la tarifa, o bé, en cas d’estar exempts que està
donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.  

6. Que  reuneix  les  condicions  sanitàries  i  totes  les  altres  exigides  per  la
normativa reguladora dels productes que té a la venda i o serveis que presta, i
que  disposa  de  totes  les  autoritzacions  i  permisos  necessaris  per  al
desenvolupament  de la  seva activitat,  incloent  la  relativa a la  manipulació
d’aliments, si escau, i que el seu termini de vigència i compliment cobreix la
celebració de les fires a les quals participarà. 
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7. Que es  compromet  a  satisfer  el  pagament  de  la  taxa  d’ocupació  a  la  via
pública per  la participació de les fires, i a presentar el justificant de pagament
davant l’àrea de Fires i Mercat d’aquest Ajuntament 7 dies abans de la data de
la fira.

8. Que  la  persona/es  amb  relació  laboral,  familiar  o  col·laboradors  en  el
desenvolupament  de  l’activitat  estan  degudament  contractades  i  donades
d’alta a la seguretat social. 

9. Em comprometo a donar compliment a totes els mesures en relació a la crisi
sanitària de la COVID-2019.

En el cas d’estrangers nacionals d’un país tercer:

❑ Declara  que compleix  les  obligacions establertes  en la  legislació  vigent  en
matèria d’autoritzacions de residència i treball.

3. AUTORITZACIÓ DE COMPROVACIÓ:

 Autoritza a l’Ajuntament de Felanitx a que faci les comprovacions telemàtiques
necessàries amb altres administracions públiques per a comprovar les dades i
circumstàncies  declarades  en  aquest  document,  relatives  a  l’exercici  de
l’activitat a desenvolupar.

  

 Felanitx,  _______ d’octubre de 2021.

P.O :Nom i llinatges: _______________________________     DNI: ______________

Signatura: 

BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX
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