Autorització per a venda no sedentària ocasional a l'espai públic
Autorització municipal per a realitzar un mercat ocasional de venda no sedentària a l'espai públic

QUI EL POT DEMANAR
Associacions de Comerciants inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Hospitalet (sempre que el mercat sigui complementat amb
artesans)
Promotors d’Artesans

QUAN ES POT FER
S'estableix un termini de 20 dies hàbils d'antelació de la presentació de la instància a la data d'inici de la llicència

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la
normativa legal vigent.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Documentació dels representants de l'associació de comerciants o Promotors d'artesans:
Instància general
Relació dels participants amb les seves dades i els (Excel que trobareu a impresos associats)
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb rebut vigent, que cobreixi l'activitat concreta
Certificació d'instal·lació elèctrica global signada per un responsable tècnic del conjunt de les instal·lacions parcials dels diferents estands o
elements de la fira. En cas que es faci servir subministrament elèctric
Posteriorment s'haurà d'aportar a l'àrea gestora la següent documentació de cada un dels artesans:
Document d'identitat de persona física o NIF de persona jurídica (fotocòpia)
Rebut d'autònoms en vigor
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb rebut vigent, que cobreixi l'activitat concreta (fotocòpia)
Declaració responsable sanitària si veneu productes alimentaris (tal com s'indica al tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina)
La comprovació de la documentació la farà l'àrea gestora.

IMPRESOS ASSOCIATS
Instància general
Plantilla relació artesans
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Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. Horari
habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent.
Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.

PREU
Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents

NORMATIVA APLICABLE
Ordenança fiscal núm. 2.15 Taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals i per l'ocupació del domini públic per exercici del
comerç
article 6.2.1.4

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Unitat de Comerç
Telèfon: 93 402 60 24Fax: 93 402 60 21

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

TRÀMITS RELACIONATS
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
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