
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ ANUAL 
DE L’AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ  

DEL MERCAT SETMANAL 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ (ANY 2023) 

(PRESENTAR ABANS DE 20 DE NOVEMBRE)

    DADES MARXANTS 

Sol·licitant:    NIF: 

Persona de contacte:        DNI: 

Domicili : 

C.P.:  Població: 

Correu Electrònic   Telèfon: 

  DESCRIPCIÓ DE LA PARADA (marqui la casella que li correspon) 

Tipus   Parada desmuntable          Remolc    Botiga-camió   Portarà Generador 

Metres 
lineals: 

*Marqui la casella corresponent als metres lineals que té autoritzats:

 2ml    3ml   4ml   5ml   6ml  7ml       8ml  9ml   10ml 

 11ml    12ml  14ml (només camió botiga) 

   DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR : 

Rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura mínima de 300.000.- €.

Relació del personal autoritzat per exercir la venda en suplència del titular (adjuntar a la sol·licitud 
el nom/s de la persona/es autoritzades i acreditació de la relació laboral. (Segons el model adjunt).

Declaració responsable, d'acord amb el model adjunt.

Signatura Data 
"Informació bàsica de protecció de dades personals 

Responsable del tractament: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
Finalitat: portar un registre dels marxants del mercat de la Bisbal d’Empordà, a efectes de seguiment, organització del 
mercat i tramesa d’informació. 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: no es comuniquen dades a altres persones. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de limitació, adreçant-vos a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
> Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.bisbal.cat."

http://www.bisbal.cat/


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE (marqui la casella que li correspon) 

Sector Comercial 

Producte a comercialitzar 

*Cal omplir l’annex a la sol·licitud.

1- Alimentació
2- Tèxtil moda
3- Equipament de la persona
4- Equipament de la llar
5- Educació, oci i col·leccionisme
6- Altres

* Definir exactament la tipologia del producte (Cal marcar també l’annex amb la
relació d’activitats comercials). 

RELACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS (NOMES UNA PER AUTORITZACIO) 

1. ALIMENTACIÓ

1.01 Fruita i verdura 

1.02 Xurreria – Bar 

1.03 Pesca salada - Olives 

1.04 Fruits secs – Llaminadures – Espècies – Herbes – Mel – Pastisseria 

1.05 Embotits - Formatges 

1.06 Pollastre a l’ast 

2. TÈXTIL MODA

2.01 Roba infantil 

2.02 Roba home 

2.03 Roba dona 

2.04 Roba interior - Llenceria 

3. EQUIPAMENT DE LA PERSONA

3.01 Calçat 

3.02 Marroquineria - Bosses 

3.03 Joieria – Bijuteria  – Complements 

3.04 Perfumeria 

4. EQUIPAMENT DE LA LLAR

4.01 Estris de cuina 

4.02 Roba de la llar 

4.03 Bricolatge - Decoració 

4.04 Flors i plantes 

4.05 Drogueria 

5. EDUCACIÓ, OCI I COL·LECCIONISME

6. ALTRES. PRODUCTES NO INCLOSOS EN ELS GRUPS ANTERIORS



Relació del personal autoritzat per exercir la venda en suplència del titular 

Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix l’Ajuntament.  
Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directament i personalment l’activitat comercial. Podran 
també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats, tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el 
règim que correspongui.  
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per més d’una 
persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la persona 
física que exerceixi l’activitat.  
Ningú podrà ser titular de més d’un lloc de venda al mateix mercat, excepte en els supòsits de fires i mercats 
ocasionals.  
En el cas de cooperatives, només s’atorgarà una autorització a nom del cooperativista que exerceixi la 
venda.  

Relació personal autoritzat 

Nom: 
Cognoms: 
DNI: 
S’adjunta: 

Còpia DNI 
Acreditació de la relació laboral (contracte, autònoms, ...) 

Nom: 
Cognoms: 
DNI: 
S’adjunta: 

Còpia DNI 
Acreditació de la relació laboral (contracte, autònoms, ...) 

Nom: 
Cognoms: 
DNI: 
S’adjunta: 

Còpia DNI 
Acreditació de la relació laboral (contracte, autònoms, ...) 

Nom: 
Cognoms: 
DNI: 
S’adjunta: 

Còpia DNI 
Acreditació de la relació laboral (contracte, autònoms, ...) 



DECLARACIO RESPONSABLE 
MARXANT MERCAT DE VENDA NO SEDENTARIA 

DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

Per a tots els casos 

 Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els 
treballador que tingui contractats i estar al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social.

 Estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la 
corresponent tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris.

 Complir com a marxant amb els requisits establerts al reglament de funcionament 
de la venda no sedentària al mercat de la Bisbal d’Empordà i disposar de la 
documentació que ho acredita a partir de l’inici de l’activitat.

 Acceptar com a marxant les normes i condicions establertes al reglament 
provisional i/o de qualsevol altra norma reguladora del seu funcionament que 
s’aprovi amb posterioritat.

 En el cas de nacionals de tercers països, disposar de les corresponents 
autoritzacions de residència i treball.

 Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a 
aplicar en els productes de venda.

 Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per la venda d’aquells 
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

 Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels 
riscos derivats de l’exercici de l’activitat desenvolupada (amb una cobertura 
mínima de 300.000.-€).

 Autoritzo a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per tal que pugui fer les 
comprovacions en relació al compliment de les obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d’altres 
administracions i entitats públiques.

 Soc coneixedor de que puc consultar la Ordenança Municipal Reguladora dels 
mercat de venda no sedentària de la Bisbal d’Empordà a la web del propi 
Ajuntament, on i consta, entre altres, les següents disposicions:

• Muntatge de la parada de 6’30 a 8’00 h. Desmuntatge de 13’30 a 
15’00 h. L’activitat de venda es durà a terme entre les 8 h i les 
13’30 h.

• Prohibició d’ocupar mes superfície de la que se’m concedeixi a la 
llicència.

• Prohibició d’ocupar la parada contigua en cas d’absència del seu 
titular.

• Absència injustificada (exceptuant un període d’un mes en 
concepte de vacances i sempre que es comuniqui amb dues 
setmanes d’antelació).

• En general, complir les instruccions del personal autoritzat de 
l’Ajuntament. 



Específiques per a persones jurídiques i cooperatives. 

 Estar legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu
objecte social inclogui l’activitat a prestar.

 Estar tots els socis treballadors adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social
(General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableix en
els Estatuts socials de la cooperativa.

, a   de           de 2022 

(signatura del sol·licitant) 
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