
 

 
 

 Sol·licitant 

 Sr. Nom o 
Raó social: 

 Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 

Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 

Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 

 

 

 

 

 

 

Demano 
 

 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 



 

MODEL 1536                                                                                                                                         

 

Sol·licitud d’autorització a la instal·lació de parades i atraccions 
de fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant 
Narcís  

Dades d’identificació persona interessada 

Declara  

1. Que accepto les bases reguladores i totes les obligacions que se'n derivin, amb el 
compromís de complir-les estrictament. 
 

2. Que ni la persona declarant, ni la societat representada, ni cap de les persones que la 
integren es troben compreses ni els afecten les circumstàncies i prohibicions a què es 
refereix l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del secor públic.  
 

3. Que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions legals vigents, i 
faculta, per a la verificació municipal d’aquesta declaració, a l’Ajuntament de Girona per a 
la realització de les oportunes gestions de comprovació davant les Administracions i 
òrgans administratius i tributaris competents.  
 

4. Que la persona sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament de Girona. 
 

5. Que disposa de la capacitat i condicions necessàries per atendre a les persones 
consumidores en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya (el català i el castellà) 
indistintament. (art. 27 de la Llei 3/1993). 
 

6. Que disposarà de senyalització i cartells d’informació general de caràcter fix i els 
documents d’oferta al públic redactats almenys en català. Amb excepció de les marques, 
noms comercials i rètols emparats per la legislació de propietat industrial. 

    (art. 26 de la Llei 3/1993). 
 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

Signatura, 

 

 

                                                      
1 DNI, NIE, PASSAPORT, NIF 

Nom i cognoms o raó social:  

Doc. identificatiu:1  

Número de parcel·la:  

Tipologia de l’aparell o parada:  

Nom comercial de l’aparell o parada:  
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