
 
  

 
 
 
 

SOL·LICITUD PER EXERCIR LA VENDA AMBULANT DURANT LES FESTES PATRONALS 

Pl. de l’Ajuntament, 1 
07570 Artà (Illes Balears) 

Tel. 971 829 595 
Fax 971 829 552 

www.arta.cat 
ajuntament@arta.cat 

NIF P0700600J 

 

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA: 

Núm.   

Data     

 

 

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 

 

Dades de la parada de venda 

Adreça de recepció de reclamacions 

□  Festes de Sant Pere □  Festes de Sant Salvador □  Festes de Sant Roc □  Altres 

Família del producte (1) Descripció del producte 

Metres lineals sol·licitats (2)  Distintiu de qualitat reconegut (3) □  No □  Sí (adjuntau-ne una còpia) 
 

Documentació adjunta (marcau amb una X) 

□  Fotocòpia del DNI o CIF □  Distintiu de qualitat reconegut 
 

EXPÒS: 

Que m’interessa obtenir l’autorització municipal corresponent per exercir la venda ambulant durant les festes patronals i, per això,  

declar sota la meva responsabilitat: 

a) Que conec i assumesc l’acompliment de les obligacions establertes en el Reglament sobre la venda ambulant i els mercats 

temporals, que les mantendré durant el termini de vigència de l’autorització i que, a partir de l’inici de l’activitat, estaré en 

possessió de la documentació que ho acredita. 

b) Que estic d’alta a l’epígraf corresponent de l’impost sobre activitats econòmiques i que estic al corrent de pagament de la tarifa 

o, en cas d’exempció, que estic d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

c) Que estic d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Artà. 

d) Que acredit l’acompliment de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i 

treball (només en el cas de persones procedents de països no comunitaris). 

e) Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides per la normativa reguladora del producte objecte de la venda 

ambulant. 
 

Per això, 
 

DEMAN:  

Que se’m concedeixi l’autorització corresponent per exercir la venda ambulant. 

 

Artà, ........... d ............................... de 20....... 
 

 

 

(Signatura) 
 

 

 

AJUNTAMENT D’ART{   

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. 

mailto:ajuntament@arta.cat


INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD PER EXERCIR LA VENDA AMBULANT DURANT LES FESTE PATRONALS 

DESCRIPCIÓ 

Sol·licitud per obtenir el permís de venda ambulant als nuclis d’Artà i de la Colònia de Sant Pere durant les festes patronals  

TRAMITACIÓ 

Qui la pot demanar? 

Les persones físiques i jurídiques interessades en obtenir aquesta 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 o a l’Oficina 

Municipal de la Colònia de Sant Pere en els terminis que s’especifiquen a continuació:  
 

- Festes de Sant Pere: entre l’1 i el 15 de juny 

- Festes de Sant Salvador: entre l’1 i el 15 de juliol 

- Festes de Sant Roc: entre el 15 i el 31 de juliol 
 

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 

Policia Local 
 

Òrgan competent per resoldre 

Batlia de l’Ajuntament d’Artà 
 

Termini màxim per resoldre 

15 dies 
 

Termini màxim per notificar la resolució 

10 dies 
 

Silenci administratiu 

Negatiu 
 

Observacions 

(1) Indicau el número de la família del producte que és objecte de venda: 

1  Tèxtil, calçat i complements 

2  Aliments elaborats, confitats, conserves i restauració 

3  Ceràmica, llar, decoració i plantes  

4  Fruites i verdures 

  5  Artesania, bellesa i salut 

  6  Sense classificar 

  7  Itinerants 

(2) Anotau el nombre de metres lineals que demanau.  

(3) Marcau si teniu algun distintiu de qualitat reconegut en l’àmbit del comerç ambulant (carta d’artesà, mestre artesà o similar) i, 

si és així, adjuntau-ne una còpia a la sol·licitud.  
 

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. 13, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions en terrenys 

d'ús públic, indústries ambulants i rodatge cinematogràfic 

- Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per llocs de venda al mercat d’abastament 

IMPRESOS  

Sol·licitud per exercir la venda ambulant durant les festes patronals 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Matèries relacionades 

Ocupació de via pública 

 

OAC Can Solivelles 

C/ de la Rosa, 5 (Artà) 

Tel. 971829595 - Fax 971835037 

Dependències de la Policia Local  

Pl. del Pes dels Porcs, s/n (Artà) 

Tel. 971835410 

 

Edifici Municipal de la Colònia de Sant Pere 

Pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n (Colònia de Sant Pere) 

Tel. 971589297 - Fax 971589297 



 


