
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA DE MERCATS
(del 1 de novembre al 20 de desembre de 2022)

Nom i llinatge:

NIF / NIE: Tel. Fixe: Tel. Mòbil:

e-mail:

Domicili:

Municipi: CP.:

I que actua en nom de:

Nom:

NIF:

EXPÓS:
Que estic interessat en la renovació de la llicència municipal de mercat per l’any 2023, que es
detalla a continuació:

Mercat de: Referència: Quantitat de llocs:

Ubicació:

Declar que la línea de venda es:

----       fruita, verdura, alimentació o flors        
----        roba  o sabates
----        marroquineria
----        bijuteria i altres

i en cumpliment a l’Ordenança Municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal
de Pollença, em compromet a notificar per escrit qualsevol canvi que afecti a la meva llicència.

Adjunt la següent documentació:

----- Número d’identificació fiscal/document nacional d’identitat, targeta de residència per a ciutadans comunitaris o permís de 
residència i de treball per als no comunitaris.

----- Document  nacional  d’identitat  del  promotor o representant  legal de la  societat  i/o  document públic acreditatiu  de la  
representació al·legada (només en cas de persona jurídica).

----- Escritura de la constitució de la societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil, o en el seu defecte, certificat del 
Registre del fet que s’ha sol·licitat la seva inscripció (només en cas de persona jurídica).



----- Codi d’identificació fiscal de la societat (només en cas de persona jurídica).

----- Declaració d’alta en la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques, que determinarà l’epígraf de venda.
----- Alta a la seguretat social, en el règim que correspongui, i certificació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les 

cotitzacions a la seguretat social i els rebuts d’autònoms del mesos de maig a octubre obligatoriament. En cas d’assistir al 
mercat tot l’any s’han de presentar els autònoms de desembre de 2021 a novembre de 2022.

----- Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions fiscals.

----- Documentació acreditativa de reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de la
venda (només en cas de venda de productes alimentaris amb remolc).

----- Fotografia tamany carnet del titular de la llicència i dels treballadors asalariats.

----- Alta a la seguretat social dels treballadors assalariats (només en cas de tenir personal contractat).

----- Contracte de treball dels treballadors assalariats (només en cas de tenir personal contractat).

----- Carnet de manipulador (només en cas de venda de productes alimentaris).

----- Documentació acreditativa de la subscripció d’assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 30.000 
euros.

----- Pagament anual de l’assegurança de responsabilitat civil. 

SOL·LICIT

Es  tengui  per  presentat  aquest  escrit  i  previes  les  comprovacions  que  s’estimin  oportunes,  es
procedesqui a la renovació per l’any 2023, de la llicència de mercat de la que sóm titular.

Pollença,………… de ……………………………. de ………….

Signatura:

La firma d’aquesta sol·licitud de venda ambulant suposa el coneixement de la normativa vigent (ORD municipal
sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença BOIB núm. 167, de 17 de novembre de
2009) i l’acceptació de les normes que regulen la venda ambulant en el municipi de Pollença i  comporta el
compromís d’assistència dels titulars autoritzats o els seus assalariats per aquesta activitat, del 1 de maig al 30
d’octubre; en tot cas, aquests queden obligats a comunicar a l’Ajuntament per escrit, les absències previsibles que
siguin justificades, amb antelació a la data en què es preveu l’absència.


