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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMERÇ EN 
MERCATS AMBULANTS 

 
 
 
El/la Sr./Sra._____________________________, major d’edat, amb DNI núm. 
__________________ , i amb domicili al C/ _________________________, núm. ______, 
d_______________________, telèfon núm.______________ , fax núm. ______________ 
i adreça electrònica_______________________________ ,que actua (en nom propi o en 
representació de ___________________________________.  
 
EXPOSA:  
1.- Que durant l’any 2020, desitja ocupar el trast número ____________en el mercadet 
nocturn del Port d’Alcúdia d’aquest municipi, per exposar i vendre els productes de 
_______________________ . 
2.- Que durant l’any 2019 va ocupar el trast núm. _______________.  
3.- Que amb la present sol·licitud va adjunta fotocòpia del DNI o NIE; dues fotografies; una 
declaració responsable en què es manifesta el compliment dels requisits prevists a l’article 8 
de l’Ordenança reguladora del comerç ambulant en el municipi d’Alcúdia; i (si s’escau) la 
documentació acreditativa de la concurrència de circumstàncies previstes a l’article 10 de 
l’Ordenança, a efectes de valorar les sol·licituds presentades.  
4.- Que assenyala com a domicili per rebre reclamacions dels consumidors el següent: 
__________________________________.  
 
 
SOL·LICITA:  
 
Que una vegada realitzats els tràmits pertinents, se li atorgui l’autorització per a l’exercici de 
l’activitat de venda en el mercat assenyalat d’aquest municipi conforme amb els termes 
anteriorment exposats. 
 
Alcúdia, ________ d ____________ de _______ .  
 
 
(Signatura)  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Qui subscriu, en/na_____________________________________________  
amb DNI_______________________________  
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat: 
 
Que complesc tots els requisits prevists a l’article 8 de l’Ordenança reguladora de comerç 
ambulant en el municipi d’Alcúdia: 
 

 
a) Estar d'alta a l'epígraf de l'impost d'activitats econòmiques o, en cas d'estar 
exempts, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris. 
b) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social. 
c) Estar al corrent de pagament de les taxes municipals corresponents. 
d) Disposar d'autorització de residència i treball, en el cas de nacionals de tercers 
països. 
e) Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels 
riscos de l'activitat comercial exercida. 
f) Disposar, en cas de comercialitzar productes alimentaris, d'un carnet de 
manipulador d'aliments, que el titular haurà de dur damunt durant l'exercici de la seva 
activitat comercial. 
 
 

Alcúdia, ______, d___________ de 2020.  
 

Signat 


