Ajuntament de

Riudarenes
SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARADES AL MERCAT AMBULANT

Nom i Cognoms
Adreça
C.P. i Població
Telèfon
DNI
Nom i Cognoms del
titular de la parada
Adreça
EXPOSO, que en referència al mercat setmanal del diumenge de Riudarenes, i com a
titular o representant de la parada que es descriurà a continuació, SOL·LICITO, un lloc
de venda a l’esmentat mercat setmanal.
ARTICLE

DIMENSIÓ
(m²)

ARTESÀ

Riudarenes,_________d___________________de 20_____
(signatura)
L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades en aquest formulari quedaran
incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a
la finalitat de < GESTIÓ EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui
imprescindible per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el
grau de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les mesures de
seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de
tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en
compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals – Departament d’Atenció a
l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de sol·licitud vigents.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE PARADES
AL MERCAT AMBULANT DE RIUDARENES
Preàmbul
Per a l’exercici de tota parada caldrà sol·licitar prèviament la corresponent llicència municipal i
satisfer les taxes i preus públics establerts a l’ordenança fiscal de l’exercici.
Tota llicència d’ocupació i explotació de l’activitat comporta l’acceptació per part del firaire i/o
comerciant de l’acceptació i subjecció de les condicions especificades a la llicència.
A la llicència hi constarà, a més de les dades d’identificació personal, els productes o serveis
que es poden vendre. Serà obligatori tenir a la parada la llicència municipal
Procediment
Emplenar l'imprès de sol·licitud d'instal·lació d'atraccions i parades de fira, presentar-lo
adjuntant la documentació que s’especifica en l'apartat "Documentació necessària". La
presentació d'aquesta sol·licitud no pressuposa l'autorització de la instal·lació.
Documentació necessària
Parada: venda d’articles, artesania, bijuteria etc...:
• Instància.
• Croquis amb les mides.
• Fotocòpia DNI del titular de la sol·licitud.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Fotografia de la parada.
• Fotografia del gènere a exposar a la parada.
• Cas que no disposin de grup electrogen propi, certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió
(instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
Parades cocció aliments: Xiringuitos, Bar, frankfurt, patatera, etc...
• Instància.
• Fotocòpia DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Dimensions del “xiringuito” incloses les taules. Fotografia
• Cas que no disposin de grup electrogen propi, certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió
(instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Cas que disposi d’aparells a gas, declaración responsable conforme totes les canalitzacions,
tant fixes com mòbils, i que tots els aparells es troven en correctes condicions i manteniment
per ser emprades a la fira.
• Declaració responsable conforme es compromet a vendre productes que estan degudament
etiquetats i estan autoritzats pel servei del departament corresponent de la Generalitat de
Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum.
• Acreditació formació en manipulador d’aliments de tots els menbres de la parada.
• Contracte amb gestor autoritzat per a la recollida d’olis usats.
• Assegurança responsabilitat civil per import mínim de 300.000€.
Parades: Venda aliments
• Instància.
• Fotocòpia DNI del titular sol·licitant de l’autorització.
• Certificació d’alta en l’Impost sobre activitats econòmiques del titular.
• Justificació pagament autònoms.
• Croquis amb les mides.
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• Fotografia de la parada.
• Fotografia del gènere a exposar a la parada.
• Cas que no disposin de grup electrogen propi, certificat instal·lació eléctrica de baixa tensió
(instrucció 5/2005, de 29 d’abril).
• Acreditació formació en manipulador d’aliments de tots els menbres de la parada.
• Assegurança responsabilitat civil per import mínim de 300.000€.
• Carnet d’artesà en el cas que el producte es vengui sota l’etiqueta o publicitat d’artesà.
• Full de condicions mínimes de seguretat alimentària degudament signada.
Cada tipus d’aliments s’ha de tractar de forma específica en funció a la seva tipología, origen i
transformació; havent-se de consultar amb el serveis tècnics municipals.
Condicions mínimes de seguretat alimentària que han de reunir les parades de venda
ambulant d’aliments.
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

En tot moment s’ha de poder demostrar l’origen dels productes que es posen a la
venda mitjançant albarà o factura on hi figurin les dades de l’empresa elaboradora.
Quan s’escaigui s’ha de presentar Registre General Sanitari; havent d’estar el
productes convenientment envasats i etiquetats
Els productes s’han de col·locar de manera que es previngui el risc de contaminació.
Concretament els productes no envasats destinats a la venda previ fraccionament o
en petites quantitats, s’exposaran protegits amb sistemes que impedeixin la possible
contaminació (vitrines) per pols, insectes... i que evitin l’abast directe del públic.
Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments han d’estar en bon estat i
s’han de poder rentar i desinfectar adequadament, per tant han de ser de materials
llisos, rentables i no tòxics.
Es comptarà amb el material adequat per a neteja i desinfecció de l’equip i els utensilis
de treball.
Es comptarà amb les mesures i instal·lacions adequades per a l’emmagatzematge i
l’eliminació higiènica de les substàncies i residus perillosos o no comestibles, ja siguin
líquids o sòlids. Per les escombraries caldrà disposar d’un pot de deixalles amb tapa
d’accionament no manual.
Els productes alimentaris estaran situats a una distància mínima de 80 cm de terra.
Els materials per separar els productes del terra han de ser fàcils de netejar i
desinfectar, per tant han de ser llisos, rentables i no tòxics.
Hi ha d’haver instal·lacions o dispositius precisos per al manteniment i la vigilancia
(termòmetres) de les condicions dels productes alimentosos:
a) Productes carnis tractats per calor o semiconserves (mortadeles, pernil cuit,
botifarra negra...): entre 1 i 7ºC
b) Productes carnis crus curats (pernil, xoriç, fuet, llonganissa...) i productes
làctics curats en principi no necessiten fred per a la seva conservació però no
poden estar sotmesos a fortes temperatures (sobretot a l’estiu) ni als raigs
directes del sol. Es recomana una temperatura màxima de conservació de
15ºC ± 5ºC. Si les condicions climàtiques no permeten garantir aquests valors
caldrà l’aplicació de fred.
c) Els productes de confiteria, pastisseria, bolleria i rebosteria s’ha de
comercialitzar correctament envasats i conservats en refrigeració si ho
requereixen.
La roba de treball ha de ser neta, d’ús exclusiu, de color clar i cal anar amb el cabell
recollit.
Cal poder demostrar que es disposa de formació adequada referent a la manipulació
d’aliments.
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