
SOL·LICITUD DE PARADA PER AL MERCAT DE SANTJUST AL CARRER (FESTES DE TARDOR)

DNIDADES PERSONA SOL·LICITANT

Nom i
Cognom

Adreça

Població CP

Telèfon Mòbil Correu 
electrònic

Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

DNIEN REPRESENTACIÓ DE: (EN CAS D’ENTITATS, EMPRESES, COL·LECTIUS...)

Nom i
Cognom

Adreça

Població CPTelèfon

EN REPRESENTACIÓ DE: (NOM DEL MENOR/S I PARENTIU)

Nom del/s 
menor/s

Parentiu

SOL·LICITO

Un espai per a la instal·lació d’una parada el diumenge de Sant Just al carrer, en el marc de Festes de Tardor, amb les caracte-
rístiques següents:

Tipus de parada: Tipus d’article:

Sant Just Desvern, _______ de/d’ ___________ de ______Signatura de la persona sol·licitant
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades 
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada 
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de 
l’Ajuntament.

Entitat, associació

Col·lectiu de centre educatiu

Infants i joves (de 6 a 18 anys)

Artesans/nes o professionals

Altres

Observacions:

Metres lineals                                   Utilitzarem estructures rígides (tipus carpa):
sol·licitats                                        

A PARTIR DE 3 METRES LINEALS 
S’HAURÀ D’ABONAR UNA TAXA 
DE 5 € PER METRE ADDICIONAL.
Caldrà adjuntar rebut de pagament
a aquesta sol·licitud.

En cas de contestar “Sí”, especifiqueu mides:

cm 
fons

màx. 3 m

cm 
llargada

cm 
alçada

 Sí                                         No
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