
 

 

 

SOL·LICITANT 

Nom i cognoms o raó social_______________________________________________________ 

Document d’identitat: _________________________ Telèfon: __________________________ 

Adreça per a notificacions: _______________________________________________________ 

Codi postal i població: ___________________________________________________________ 

Adreça electrònica: _____________________________________________________________ 

REPRESENTANT LEGAL  

Nom i cognoms: _______________________________________________________________ 

Document d’identitat: ___________________________ Telèfon: ________________________ 

Adreça: ______________________________________________________________________ 

Codi postal i població: ___________________________________________________________ 

Adreça electrònica: _____________________________________________________________ 

 

SOL·LICITA: 

Participar en el concurs per l’adjudicació de les ubicacions de les parades de venda de roses i 

llibres a la diada de Sant Jordi. 

Documentació que s’ha d’annexar: 

 Documentació a aportar general 

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant  

- Declaració responsable de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil o 

fotocopia de l’Assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent. 

- Volant d’empadronament (en cas de no aportar es cobraran taxes, d’acord a 

l’ordenança fiscal) 

-  

 Per sol·licituds del GRUP I (només la documentació que procedeixi) 

 
 Botigues: 

- Justificant del contracte de lloguer, concessió o llicencia d’activitat. 

- Ubicació exacta e inequívoca la parada (s’autoritzarà la parada 

exclusivament davant del comerç. En cas que no hagi espai es podrà 

sol·licitar la ubicació en una altre indret) 

 

  Associacions sense ànim de lucre: 

-  Justificant d’entitat sense ànim de lucre 

-  Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 



 
 

 
 

 

  Parades d’estudiants menors d’edat: 

- Certificat o similar de ser estudiant 

- Autorització dels pares o tutors 

- Assabentat del centre escolar 

- Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 

 Parades d’excel·lència: 

Son parades que per les seves característiques, vendran productes mes 

elaborats que els habituals, i milloraran l’estètica de la parada.  

-  Descripció detallada 

-  Fotografies o fotomuntatge 

-  Ubicació exacta que demana (ha de ser del llistat) 

 

El/la sol·licitant declara que totes les dades consignades són certes. 

Queda assabentat que, per poder participar en el concurs, haurà de presentar tota la 

documentació que li correspongui. 

 
 
 
 
 
 

 
Signatura: __________________________________ 
 
Valldoreix, ___ d_____________________ de 20___ 
 
( ) Sol·licitud completa    ( ) Sol·licitud incompleta 
Conforme amb l’article 71.1 de la Llei de Procediment Administratiu, la paralització de 

l’expedient imputable a la part sol·licitant, per un termini de DEU dies, farà caducar la 
sol·licitud i s’arxivaran les actuacions 


