
  

  

 

Càlig, març de 2023 

 

Estimat/da comerciant o artesà: 

 

Ens posem en contacte amb vostè des de l'Ajuntament de Càlig, degut a que ens 

trobem preparant la X Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals que es celebrarà 

a Càlig els dies 22 i 23 d’abril de 2023. 

 

Un any més volem comptar amb les empreses i establiments comercials que 

estiguen interessats en exposar i vendre els seus productes.  

 

El format i condicions de la fira seran similars a les edicions anteriors, sent gratuïta 

l’exposició i venda de productes. La ubicació de la Fira serà a la plaça Nova i carrers 

del seu entorn. Els interessats en exposar tindran que portar el seu propi estand, 

des de l’organització es disposa d’un nombre reduït d’estands destinats als 

comerciants i associacions locals, que en cas de quedar vacants es poden posar a 

disposició dels qui ho sol·liciten. 

 

Junt amb la carta els adjuntem el model d’instància per a participar i amb la 

documentació a adjuntar, 

  

- Còpia DNI de l’Expositor  o CIF de l’empresa 

- Còpia de l’Impost d’activitats econòmiques 

- DCA (Document de qualificació Artesana) si escau 

 

El DNI/CIF i la còpia de l’impost de l’IAE serà imprescindible per tal de 

poder participar.  

 

Les sol·licituds s’hauran de remetre al tràmit d’instància general de la Seu 

electrònica de l’Ajuntament de Càlig o pel registre general de l’Ajuntament.  

 

Per a qualsevol aclariment, no dubten en contactar amb l’Ajuntament de Càlig a 

través del seu telèfon 964492001 o per correu electrònic a turisme@calig.es 

 

 

Esperem comptar amb la seua participació. 

 

Aprofitem per enviar-li una salutació cordial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X FIRA DE SANT VICENT I DOLÇOS TRADICIONALS 
Càlig, 22 i 23 d’abril de 2023 

 

 

INSTANCIA SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ  / INSTANCIA SOLICITUD PARTICIPACIÓN 

A OMPLIR PER L´INTERESSAT/DA  / A RELLENAR POR EL INTERESADO/A: 

NOM I COGNOMS 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

NOM EMPRESA 
NOMBRE EMPRESA 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

 CIF/NIF  

TELÈFON 
TELÉFONO: 

 

DOMICILI / DOMICILIO:  

POBLACIÓ / POBLACIÓN:  
CODI POSTAL: 

CODIGO POSTAL: 
 

E-MAIL  

WEB  

PRODUCTES A EXPOSAR 
PRODUCTOS A EXPONER 

 

NOM DE L´ESTAND: 
NOMBRE DEL STAND: 

 

METRES SOL·LICITATS: 
METROS SOLICITADOS: 

Metres linials. 

DOCUMENTACIÓ QUE S´ADJUNTA AMB LA SOL·LICITUD (Senyalar amb una X) 
DOCUMENTACIÓN DE QUE ADJUNTA CON LA SOLICITUD (Señalar con una X) 

 Copia DNI de l´expositor/a o CIF de l´empresa. / Copia DNI Expositor o CIF de la empresa 

 Copia impost d´Activitats Econòmiques (IAE). / Copia del Impuesto de Actividades Económicas 

 DCA (Document qualificació artesana) Si escau. / DCA (Documento calificación artesana) si procede 

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES : 

SIGNATURA / FIRMA:  

 


