TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A L’OCUPACIÓ
D’ESPAIS PÚBLICS AMB PUNTS DE VENDA DE PRODUCTES DIVERSOS I
L’ELABORACIÓ D’ALIMENTS
1. Documentació que cal presentar 15 dies abans de la instal·lació :
-

-

-

-

Instància de sol·licitud (per triplicat) en què consti el període de temps que
s’ocuparà l’espai públic (dia d’entrada i dia de sortida) i la superfície total
ocupada inclòs els elements auxiliars (caravanes, grups electrògens …)
Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant.
Documentació i/o certificat conforme estan al dia les revisions o les
autoritzacions de les instal·lacions que per reglamentació estan sotmeses a
revisions periòdiques (instal·lacions elèctriques, gas, instal·lacions sanitàries
…)
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en que figuri, com a mínim :
(NO ESTAN OBLIGATS ELS PUNTS DE VENDA SENSE ELABORACIÓ)
Nom del propietari
Període de vigència
Punt de venda que s’assegura
Garanties i quantitats assegurades
Autoliquidació provisional de la taxa, segons l’ordenança municipal núm. 16
art. 6 epígraf d) i el número de dies que estigui instal·lat.

2. Llicència de muntatge :
En cas que la documentació presentada sigui correcta, l’Ajuntament concedirà la
llicència municipal per al muntatge del punt de venda.
Una vegada atorgada la llicència municipal d’instal·lació, es podrà iniciar el
muntatge del punt de venda.
3. Muntatge del punt de venda :
Una vegada finalitzat el muntatge del punt de venda (com a mínim 2 dies abans del
funcionament) el promotor haurà d’aportar la documentació següent :
-

Instància en què es sol·liciti la visita d’inspecció per part dels Serveis Tècnics
Municipals

4. Inspecció prèvia i obertura del punt de venda :
Es portarà a terme la visita d’inspecció per part dels Serveis Tècnics Municipals, i
se’n redactarà l’informe corresponent. Si l’informe de la visita és favorable podrà
iniciar-se el funcionament del punt de venda.
En el cas dels punts dedicats a la venda o elaboració de productes d’alimentació, els
aliments han de tenir la corresponent autorització sanitària per al consum humà i
en cap cas han de superar la data de caducitat.
Nota :
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1) No es podrà obrir la parada o establiment fins que s’hagi efectuat la visita
d’inspecció per part dels Serveis Tècnics Municipals i el tècnic hagi emès
l’informe favorable.
2) Si es necessita subministrament elèctric, caldrà sol·licitar una escomesa a la
companyia subministradora o bé a través d’un grup electrogen degudament
insonoritzat.
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