
 
 

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 

 
Dades del sol·licitant 

 
Nom i cognoms DNI 

En representació pròpia de / empresa DNI / NIF / CIF 

Domicili (carrer, plaça...) Núm. Pis Porta 

Població CP Telèfon 

 
Exposa 

 

Que m’interessa un lloc de venda en el mercat setmanal que té lloc els dissabtes. 
 

Descripció i característiques del lloc de venda 

Productes de venda 

Tipus de parada: 
Ordinària Especial (règim agrari) 

Metres lineals 

 
Sol·licita 

 

Que em sigui concedida la autorització municipal per posar un lloc de venda en el mercat setmanal. 
 

Alta nova Nom i cognoms de l’anterior titular : 
 

Canvi de nom Motiu del canvi de titularitat: 
 

Informació: en el cas de ser autoritzat haurà de portar la documentació següent: 
 

- Còpia vigent de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la parada. 
- Fotografia tipus carnet del titular i de la parada. 
- Certificat del TGSS conforme està al corrent de pagament de les cotitzacions al règim 

d’autònoms. 
- Justificant d’estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques 

(IAE). 
- Declaració responsable segons model normalitzat 

Signatura, 

Santa Eulàlia de Ronçana, d de 20 
 

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer “registre d’entrades i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant sol·licitud 
expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana 
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