
 

 
Sol·licitant 
Nom i llinatges NIF 

Domicili 

 

Representant 
Nom i llinatges NIF 

 

Dades per a notificacions 
Titular de l’adreça 

Adreça  

Municipi CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax  

Adreça electrònica 

 

Tipus de sol·licitud (marcau amb una X allò que correspongui) 
      Renovació        Nova sol·licitud 

 
Metres lineals sol·licitats (1) 
 

   

EXPÒS:  

Que m’interessa obtenir l’autorització municipal per vendre al mercat de segona mà. 
 

Documentació adjunta  

Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). 

 
Declaració responsable  

1. Que conec i assumesc l’acompliment de les obligacions establertes en e Reglament sobre la venda ambulant 
i els mercats temporals i que les mantendré durant el termini de vigència de l’autorització. 
 
2. Que no realitz cap tipus d’activitat empresarial o professional en aquest mercat. 

 

Per això, 
 

DEMAN:  

Que, una vegada fets els tràmits necessaris, se’m concedeixi l’autorització esmentada. 
 

 
Artà, ........... d ............................ de 20....... 
 
 
 
 
(signatura) 
 
 
 

 
 
 
AJUNTAMENT D’ARTÀ   
 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat 
de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i 
oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu 
ajuntament@arta.cat. 

REGISTRE GENERAL 
 

ENTRADA: 

Núm.  __________________ 

Data   __________________ 

 
SOL·LICITUD PER VENDRE AL MERCAT DE SEGONA MÀ 

mailto:ajuntament@arta.cat


INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD PER VENDA AL MERCAT DE SEGONA MÀ 

DESCRIPCIÓ 

Sol·licitud per obtenir l’autorització de venda ambulant al mercat de segona mà. 

TRAMITACIÓ 

Qui la pot demanar? 
Les persones físiques i jurídiques interessades en obtenir autorització  
 
Com es pot demanar? 
S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació corresponent a l’OAC de l’Ajuntament d’Artà i a 
l’Oficina Municipal de la Colònia de Sant Pere entre dia 1 i 30 de novembre.  
 

Quins requisits s’han d’acomplir? 
Els establerts al Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats temporals. 
 

Departament responsable de la tramitació 
Departament de Promoció Econòmica 
 

Òrgan competent per resoldre 
Batlia de l’Ajuntament d’Artà 
 

Termini màxim per resoldre 
2 mesos 
 

Termini màxim per notificar la resolució 
10 dies 
 

Silenci administratiu 
Negatiu 
 

Observacions 
(1) Indicau els metres lineals que demanau. L’autorització màxima és de 6 metres lineals (s’autoritzen per 
solars de 2x2 metres).  

 

Es pot tramitar per finestreta única de la directiva de serveis? 
No 
 

Esgota la via administrativa? 
No 

NORMATIVA 

- Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears  
- Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària  
- Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats temporals. 
- Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per llocs de venda al mercat d’abastament. 

IMPRESOS  

Sol·licitud per vendre al mercat de segona mà 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Matèries relacionades 

Ocupació de via pública 
 
OAC Can Solivelles 

C/ de la Rosa, 5 
Tel. 971 829 595 
Fax 971 835 037 

 
 
 
Edifici Municipal de la Colònia de Sant Pere 

Pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n 
Tel. 971 589 297 
Fax 971 589 297 

 


