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Solicitud de  
 
Solicitud de autorización de instalación de puesto en los mercados de venta no 
sedentaria periódicos de Arenales del Sol 
Sol·licitud d’autorització d’instal·lacio als mercats de venda no sedentària periòdics 
dels Arenals del Sol 

Regidoria de Mercats no Sedentàris. Carrer Major de la Vila, 9. 03202 Elx. 966 658 206. viapublica@ayto-elche.es 
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de 
una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Elche, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. Segons l’art. 5 de la 
Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de dades 
propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.   
 

 

 Martes / Dimarts     Viernes / Divendres
 

 

Datos del titular/ Dades del titular 
Sra./Sr.       DNI/NIE       
Sra./Sr.  DNI/NIE  
domicilio       Nº     

 
planta   puerta    

 domicili  Núm  planta  porta  
localidad       provincia       CP       
localitat  província  CP  
teléfono       correo-e       
telèfon  correu-e  

 

Datos de la persona colaboradora / Dades de la persona col·laboradora 
Sra./Sr.       DNI/NIE       
Sra./Sr.  DNI/NIE  
 

 

Expone / Exposa 

Que solicita la autorización para la venta de los siguientes productos/actividad: 
Que sol·licita l’autorització per a la venda dels següents productes/activitat: 
 

      
   

 En los mercados periódicos de venta no sedentaria / En els mercats periòdics de venda no sedentària: 
 

 
Arenales del Sol, martes 
Els Arenals del Sol, dimarts 

 
Arenales del Sol, viernes 
Els Arenals del Sol, divendres 

 

Solicita / Sol·licita 
Que previos trámites oportunos y pago de las tasas correspondientes, le sea CONCEDIDA la licencia 
solicitada 
Que després dels tràmits oportuns i el pagament de les taxes corresponents li siga CONCEDIDA la 
llicéncia sol·licitada. 
 

Elx,       
 Firma / Signatura 

 

El mercado de venta no sedentaria de Arenales comienza el VIERNES 30 de Junio/ MARTES 4 de julio y finaliza el MARTES 29 de 
agosto / VIERNES 1 de Septiembre.  
El mercat de venda no sedentària dels Arenals comença el DIVENDRES 30 de Juny / DIMARTS 4 de juliol i finalitza el DIMARTS 29 
d´agost / DIVENDRES 1 de Setembre.�  

  
Será necesario aportar la documentación descrita en la parte posterior de este impreso, para que el Ajuntament d’Elx le conceda la 
autorización de venta.  
Caldrà aportar la documentació que està descrita en la part posterior d'este imprés, a fi que l’Ayuntament d’Elx li concedisca 
l’autorització de venda. 
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Documentación ALTAS nuevas Arenales del Sol / Documentació ALTES noves els Arenals del Sol 

 Fotocopia del D.N.I del Titular / Fotocòpia del D.N.I del Titular. 

 1 Fotografía reciente tamaño carnet del Titular / 1 Fotografia recent del titular, format carnet. 

 Alta del  Impuestos Actividades Económicas / Alta Impostos sobre Activitats Econòmiques. 

 Justificante del pago del último recibo de Autónomo / Justificant del pagament del últim rebut d’Autònom. 

 Seguro de Responsabilidad Civil a Nombre del Titular / Assegurança de Responsabilitat Civil a nom del titular. 
 

 Justificante de SUMA de estar al corriente en los pagos de Tasas por mercadillos en el Ajuntament d’Elx o, en su caso, 
fraccionamiento de la deuda o certificación de compromiso de pago acordado con la entidad competente en la materia. 
En caso de no estar al corriente en los pagos no se expedirá  la licencia por el Ayuntamiento de Elche.   

Justificant de SUMA d’estar al corrent de pagament de mercats en l’Ajuntament d’Elx o, si és el cas, fraccionament del deute 
o certificat de compromís de pagament acordat amb la entitat competent en la matèria. Si no s’està al corrent en els 
pagaments no s´expedirá  la llicència per l’Ajuntament d’Elx. 

 
Justificante de pago de la tasa para la instalación del puesto en el mercadillo de Arenales / Justificant de pagament de la 

taxa per a la instal·lació de lloc en el mercat de venda no sedentària dels Arenals. 

  
En el caso de solicitar Colaborador / En el cas de sol.licitar Col·laborador 

 Fotocopia del D.N.I del colaborador / Fotocòpia del  D.N.I del col·laborador. 

 1 Fotografía reciente tamaño carnet del colaborador / 1 Fotografia recent del col·laborador, format carnet. 

 
Si es familiar de hasta segundo grado, libro de familia y certificado de empadronamiento / Si és familiar de fins al segon 

grau, llibre de família i certificat d’ empadronament.  

 
Si no es familiar directo, contrato de trabajo o recibo de autónomo, que certifique su alta en la Seguridad Social / Si no és 

familiar directe, contracte de treball o rebut d’autònom, que certifique la seua alta en la Seguretat Social. 

 
• Si el puesto es de alimentación: aportar el carnet de manipulador de alimentos de ambos (titular y colaborador)  / Si 

el lloc és d’alimentació: aportar el carnet de manipulador d’aliments dels dos (titular i col·laborador). 

• En caso de reunir los requisitos como AGRICULTOR/A, declara que  un ______________% de los productos a la venta 
proceden de  su propia cosecha y/o producción , de finca radicada en el término municipal de Elche. / En cas de 
reunir els requisits com a AGRICULTOR/A, declara que un ______________% dels productes a la venda procedeixen 
de la seua pròpia collita i/o producció , de finca radicada en el terme municipal d'Elx. 
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