
 

 

SOL·LICITUD DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA 

DECLARANT 

Nom i Llinatges o Raó social   

Representant   
 

ADREÇA PER NOTIFICACIONS 

Adreça    

Localitat    

Telèfon    

A) DADES DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

Es comercialitzen menjars preparats : Sí  �           

 
Productes comercialitzats: 

B) DADES D’ACTIVITATS ITINERANTS INNOCUES
 

Nom de l’activitat   

Dimensions de l’activitat   

Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants   

Número d’inscripció   

 
          Dies de venda       (Marcar amb una creu)
 

 24, 25 i 26 de Juny de 2022 
 29, 30 de Juny i 1, 2 i 3 de Juliol de 2022
 Tots els dies 

 
- Emplaçament de l’activitat de venda: als voltants de la Plaç
- Quota tributària per metre quadrat o fracció, i dia natural o fracció d’
- Totes les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, en especial amb 

la Instrucció Tècnica ITC 034 ref.
 
 
Es prohibeix expressament la utilització de sistemes de reproducció de música i d’audiovisuals, així com 
la música en directe. 
 
 
En el cas de venda de Menjars Preparats
 

  Donaré compliment a l'article 25.4 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears que 
prohibeix servir beguda i menjar amb tassons i plats

Els llocs de venda d’aliments que disposin de punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) hauran de disposar 
d’un extintor adequat al tipus de foc o una manta tèrmica. No es permeten els punts de cocció (fregidores, 
fogons, etc) que no estiguin convenientment homologades.
 
En el cas de venda de Begudes Alcohòliques
 

 Declar que: he participat en un curs sobre la 
que, durant tot el temps que tingui obert al públic, sempre hi haurà un mínim de la meitat del personal amb aquesta 
formació, i que col·locaré en lloc visible al públic el cartell de prohibició de
menors de 18 anys, per a l’exercici de la venda de begudes alcohòliques.
 
A) En cas de VENDA AMBULANT o  NO SEDENTARIA 
 

L’energia elèctrica subministrada a activitats de venda ambulant estarà limitada a la potència general di

  

FESTES DE SANT MARÇAL 2022
 

VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA i ACTIVITAT ITINERANT INÒCUA

 

 

Municipi    

Adreça electrònica   

DADES DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

          No  �  Metres: (façana)                x  (fondària)  2  =                   m2

DADES D’ACTIVITATS ITINERANTS INNOCUES 

  

Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants   (obligatori adjuntar)

 

(Marcar amb una creu) 

de 2022 

de venda: als voltants de la Plaça de Sant Marçal (Sa Cabaneta)
Quota tributària per metre quadrat o fracció, i dia natural o fracció d’ocupació, en  festes patronals
Totes les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, en especial amb 

ica ITC 034 ref. “Instalaciones con Fines Especiales, Ferias y Stands”.

Es prohibeix expressament la utilització de sistemes de reproducció de música i d’audiovisuals, així com 

enjars Preparats   (Marcar amb una creu) 

Donaré compliment a l'article 25.4 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears que 
prohibeix servir beguda i menjar amb tassons i plats fets amb material d'un sol ús. 

Els llocs de venda d’aliments que disposin de punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) hauran de disposar 
d’un extintor adequat al tipus de foc o una manta tèrmica. No es permeten els punts de cocció (fregidores, 
fogons, etc) que no estiguin convenientment homologades. 

Begudes Alcohòliques  (Marcar amb una creu) 

he participat en un curs sobre la dispensació responsable de begudes alcohòliques, i asseguro
ngui obert al públic, sempre hi haurà un mínim de la meitat del personal amb aquesta 

formació, i que col·locaré en lloc visible al públic el cartell de prohibició de venda de begudes alcohòliques a 
menors de 18 anys, per a l’exercici de la venda de begudes alcohòliques. 

En cas de VENDA AMBULANT o  NO SEDENTARIA  

L’energia elèctrica subministrada a activitats de venda ambulant estarà limitada a la potència general di

FESTES DE SANT MARÇAL 2022 CATALÀ 

i ACTIVITAT ITINERANT INÒCUA 

NIF  

NIF  

DADES DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA 

Metres: (façana)                x  (fondària)  2  =                   m2 

 

(obligatori adjuntar) 

Marçal (Sa Cabaneta). 
ocupació, en  festes patronals: 0’44 €. 

Totes les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, en especial amb 
“Instalaciones con Fines Especiales, Ferias y Stands”. 

Es prohibeix expressament la utilització de sistemes de reproducció de música i d’audiovisuals, així com 

Donaré compliment a l'article 25.4 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears que 

Els llocs de venda d’aliments que disposin de punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) hauran de disposar 
d’un extintor adequat al tipus de foc o una manta tèrmica. No es permeten els punts de cocció (fregidores, planxes, 

dispensació responsable de begudes alcohòliques, i asseguro 
ngui obert al públic, sempre hi haurà un mínim de la meitat del personal amb aquesta 

venda de begudes alcohòliques a 

L’energia elèctrica subministrada a activitats de venda ambulant estarà limitada a la potència general disponible. 



 

 

 

Es prohibeix l’ús d’endolls múltiples als quadres de  subministrament. 
Vegeu els requadres de consum elèctric i marqueu amb una creu el requadre corresponent, el qual serà revisat 
per personal de l’Ajuntament. Únicament es podrà marcar un tipus de tarifa entre ambdós requadres: 
 

Subministraments d’ ENLLUMENAT  (es recomanen bombetes led) 
Tarifa Potència instal·lada (W) Preu (€ x dia) Marcar X 

E1 de 0 a 500 W 2,04  
 

Subministraments de FORÇA 
Tarifa Potència instal·lada W Intensitat màxima (A) Preu (€ x dia) Marcar X 

F1 fins a 2300 W 10 9,36  

 

De conformitat amb la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de Comerç de les Illes Balears, pel qual se regula l’exercici de 
venda ambulant o no sedentària, DECLAR sota la meva responsabilitat: (Marcar amb una creu) 

1. Que les dades contingudes en aquest document són certes. 
2. Que compleix els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda ambulant 

dels productes que pretenc comercialitzar. En especial compleix, si n’és el cas, els requisits establerts a 
la normativa sanitària d’aplicació i de seguretat alimentària. 

3. Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l’exercici de 
l’activitat. 

4. Acreditar formació exigible en manipulació d’aliments per els estands de venta d’aliments o subministrament 
de begudes. 
 

�   Present document acreditatiu formació exigible en manipulació d’aliments  (si és el cas). 

�   Present document acreditatiu per dispensar begudes alcohòliques  (si és el cas) 
 

5. I que disposo de la documentació que acredita el compliment dels requisits següents  (comerciants), 
autoritzant a l’Ajuntament de Marratxí per a la seva verificació: 
 
a) Alta a l’epígraf corresponent de l’ impost d’activitats econòmiques i estar al corrent de pagament de la 

tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

� Present document d’alta i al corrent de pagament de l’ IAE. 
b) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social 
c) Complir les obligacions establertes a la legislació vigent en matèria de residència i treball (prestadors 

procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establertes a la legislació 
vigent en matèria d’autoritzacions de residencia i treball). 

d) Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la 
venda ambulant o no sedentària. 

 

B) En cas d’ ACTIVITATS ITINERANTS INNÒCUES  (Marcar amb una creu) 
 

De conformitat amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’ instal·lació, accés i exercici d’activitats a 
les Illes  Balears, DECLAR: 
 
1) Complir els requisits que estableix la normativa vigent en les activitats itinerants, especialment que l’activitat no 

ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus inscrit i que disposa de  la pòlissa d’assegurança. 
2) Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l’exercici d’activitat. 
3) Complir amb la normativa municipal. 
4) Que adjunt: 

 

� Còpia de la Resolució de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants. 

� Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant a escala adequada (amb el vist i plau de l’àrea de cultura). 

� Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el justificant d'estar-ne al corrent de pagament. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

• Termini per presentar instància: del 16 de maig al 10 de juny de 2022. L’autorització estarà condicionada 
a la disponibilitat d’espai. 

• Termini per al pagament de taxes: del 15 al 22 de juny de 2022. Per muntar s’exigirà l’autoliquidació 
pagada d’ocupació d’espai i de subministrament elèctric. 

• La sol·licitud no implica autorització. L’acceptació i autorització d’ocupació anirà en funció de l’ordre 
d’arribada, la qual estarà condicionada a la disponibilitat d’espai. 

• S'avisarà als firataires autoritzats de la data i hora del repartiment d'espai, per SMS. 
 
Marratxí,  a ......  de ...................................de 2022 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 

  
 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ 
 
 

 
 

AMM. 19.01.01.02 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica  

Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de 

documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda 

legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en 

funció dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la 

comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, 

rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a 

l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació 

addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació 

davant l'autoritat de control en www.aepd.es. 


