
 
 

MERCAT AMBULANT: SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE  L’AUTORITZACIÓ  
 
1. DADES PERSONALS DEL TITULAR DE LA AUTORITZACIÓ 

 
............................................................................................................DNI/NIE/NIF................................... 
En representació.................................................................................CIF................................................. 
Domicili................................................................................................Núm...... Pis........ Porta................. 
Població.............................................................................................. Codi Postal.................................... 
Tel.............................. Fax..................... E-mail......................................................................................... 

 

2. EXPOSO 

 
2.1 Que aquesta sol·licitud recau sobre el lloc de mercat núm. .........., per a la venda autoritzada 
de............................................................................................................................................................. 
 

 Estic donat d’alta i al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i 
l’Administració Pública. 

 Estic al corrent de les taxes i exaccions amb l’Ajuntament. 

 Tinc renovada i en vigor la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent que 
cobreix l’activitat i la instal·lació.  

 Compleixo les altres obligacions que m’imposen el títol d’autorització i el Reglament de 
venda no sedentària a Badia del Vallès. 

 Autoritzo a l’Ajuntament a obtenir directament dels òrgans administratius competents les 
dades o documents registrals que es requereixin per tal de procedir a la petició de 
transmissió i quantes d’altres qüestions derivin de l’autorització posteriorment. 

 

 

3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 
3.1 Relativa a estar al corrent de les obligacions tributàries, socials i amb l’Ajuntament: 

 Certificat de l’Organisme de Gestió Tributària d’estar al corrent de pagament amb 
l’Ajuntament. 

 Certificat d’Hisenda conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries. 

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil renovada. 
3.2 Relativa al suplent 

 Fotografia de/la suplent. 

 DNI 

 Documentació relativa a l’alta d’autònoms. 
 

 
 
Badia del Vallès,.... de ............... de.............. 
 
 
 
Signatura 

 

4. COMUNICACIÓ DE TRAMITACIÓ I TERMINIS PER A RESOLDRE 
A la data consignada al segell de registre d’entrada s’ha tramitat aquesta sol·licitud. 
El termini màxim per resoldre-la expressament i notificar-la és de tres meses, a comptar des de la data 
anterior. Malgrat això el servei gestor es compromet a resoldre i notificar dins d’un mes, tret que s’hagi 
de requerir a l’interessat perquè esmeni deficiències de la sol·licitud. 
La manca de resolució expressa i la seva notificació, dins del termini assenyalat, comportarà la 
DENEGACIÓ de la vostra sol·licitud. 

 


