
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL FIRÓ DE PORRERES - DILLUNS 28 D'OCTUBRE
Ompliu els espais en blanc i presentau aquesta sol·licitud, junt amb la documentació especificada, a les
oficines de l'Ajuntament, per fax (971.16.82.65) o per correu electrònic (jpalerm@porreres.cat). 

La data límit de presentació de la sol·licitud és el DIMECRES 16 D'OCTUBRE.

NOM I COGNOMS: NIF/DNI:

ADREÇA: POBLACIÓ / CP: 

TELÈFON: FAX: E-MAIL: 

DADES DE LA PARADA QUE ES VOL INSTAL·LAR (tipus de producte) Amplada
(metres lineals)

Fons
(metres lineals)

FOTOCÒPIES / FOTOGRAFIES QUE CAL ADJUNTAR OBLIGATÒRIAMENT (marcar una X):

 Fotografia de la parada Fotografia del DNI Justificant de pagament Darrer autònom

Autoritzo  a  l'Ajuntament  de  Porreres  que  faci  les  comprovacions  telemàtiques  
necessàries  amb  altres  administracions  públiques  per  a  comprovar  les  dades  i  
circumstàncies declarades a aquests document, relatives de l'activitat a desenvolupar. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'ASSISTÈNCIA AL FIRÓ DE PORRERES 2019

El/La sol·licitant declara (en cas afirmatiu, MARCAR AMB UNA CREU LES CASELLES):

• 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 què es refereix
aquesta declaració. Així  mateix declara que tota la documentació aportada juntament amb la
sol·licitud és certa i és una còpia exacta dels originals. 

• Que si l'Ajuntament de Porreres m'ho requereix, presentarà els papers pertinents relacionats amb
l'activitat que du a terme (Assegurança de responsabilitat civil, I.A.E, altres). 

• Que  té  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 del Firó de Porreres. 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. 

• Que compleix els requisits per exercir l'activitat de venda ambulant. 
• Que 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. 
• Que està donat 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'obligacions tributaris. 
• 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 del Firó de Porreres. 

• 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. 

En cas que marqueu TOTA la DECLARACIÓ RESPONSABLE, es pot procedir al pagament de
la taxa, la qual és de 2€/metre. Nº de compte: ES90 2100 0099 2102 0016 7319 (La Caixa)

A partir del 24 d'octubre, l'interessat/da haurà de telefonar per assabentar-se del número i lloc
que li ha correspost.  (NOTA: TOTA PERSONA QUE NO ES PRESENTI ABANS DE LES 7.20h.  PERDRÀ EL SEU
LLOC)

Porreres,   de/d' de 2019 (Signatura)

Ajuntament de 
Porreres

Pl. de la Vila, 17. 07260 Porreres (Mallorca) - Tel. 971.64.72.21  Fax: 971.16.82.65 -  http://www.porreres.cat 


