
 

 

 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARTICIPAR AL MERCAT DE “SÚRIATRASTOS” / SOL·LICITUD DE 
LLICENCIA D’ÚS PRIVATIU D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

Persona sol·licitant 
Nom i cognom DNI 

Domicili Codi Postal Població 

Telèfon Correu electrònic 

Tipus de sol·licitud (marqueu amb una X allò que correspongui) - Ocupació de via pública 

□ Renovació □ Nova sol·licitud □ Ocasional -  Mes:  

 

Declaració responsable 

 

Per això, 

DEMANO: 

 

 

 



 

 

 

DECLARO: 

 

 

Súria, ................... d ..................................... de 20....... 

 
(Signatura) 

 

 
AJUNTAMENT DE SÚRIA 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades(RGPD) us informem: 

Responsable del tractament: Ajuntament de Súria (https://www.suria.cat). Finalitat del tractament: Prestació de serveis i gestió de 
tràmits municipals. Les dades recollides son les estrictament necessàries per la realització del tràmit corresponent. Legitimació: 
Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats  aquesta ajuntament. Persones 
destinatàries: Les vostres dades se cediran a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i 
sol·licitar-ne la seva limitació, tal com s’explica en la informació addicional. Delegat de protecció de dades: Diputació de Barcelona 
(dgp.ajsuria@diba.cat) Pg. Vall d’Hebron, 171 –Recinte Mundet – Migjorn BLOC B 2 planta de Barcelona. 934726500 Número 
identificador del delegat de protecció de dades: REGDP – 0000685. Podeu presentar reclamació adreçada a l’Ajuntament de Súria en 
paper o mitjançant la seu electrònica (https://www.suria.cat). 

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

TRAMITACIÓ 

 
Qui la pot demanar? 

 
Les persones físiques interessades en vendre, regalar i/o intercanviar els seus objectes i major d’edat 

 
Com es pot demanar? 
 

Les sol·licituds i demès documentació es presentaran mitjançant: 
 

-  via  telemàtica, a través d’una instància i la declaració responsable corresponent que s’inserirà a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Súria (www.suria.cat/suriatrastos)./ i a la seu electrònica https://suria.eadministracio.cat,   

- Via presencial, al Registre General situat a l’oficia d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Súria, ubicat al c/ Ernest 

Solvay 13 de Súria,  
- A través de qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

Quins requisits s’han d’acomplir? 
 És permesa la venda, la compra, el regal i l’intercanvi. 

 No es permet ni la venda ni l’intercanvi de productes perillosos o nocius per a la salut, el benestar de la població, el medi 

ambient o la qualitat i neteja dels espais públics, així com tampoc els saldos, les ofertes, productes alimentaris o animals. 

 Els productes permesos per intercanviar i/o vendre són, entre d’altres:  

- Llibres 

- Mobles 

- Discs, DVD’s 

- Pel·lícules 

- Instruments musicals 

- Material informàtic 

- Eines 

- Roba i complements 

- Productes per a nadons i infants 
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- Parament de la llar 

- Mobles 

- Electrodomèstics i aparells elèctrics 

- Material esportiu 

- Jocs, joguines i disfresses 

- Monedes, segells i altres productes col·leccionables 

- Altres 

 
 La participació és oberta a tota la ciutadania major d’edat i es pot fer de manera individual o en representació d’una entitat o 

associació. Està prohibida la participació de professionals del comerç. 

 
 Cada participant s’ha de portar la seva taula i material necessari per exposar els productes. No es permetrà ocupar amb 

caixes, taules ni productes la vorera destinada al pas de vianants, ni tampoc els accessos a habitatges, locals comercials, 

edificis públics o privats o serveis. 

 Les parades seran, com a màxim, de 2x1 metres i no disposaran de cap tipus d’infraestructura. 

 Es regula un màxim de 2 parades per a particulars i entitats. 

 L’horari de muntatge serà de 9h a 9.30 i el de desmuntatge de 14h  a 15h (com a molt tard). 

 
 Un cop acabat el mercat, s’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també del seu entorn. 

S’hauran de recollir selectivament tots el residus i dipositar-los als contenidors adequats per cada fracció o bé lliurar-los al 

gestor autoritzat pertinent. 

 
 Els vehicles dels participants no podran ocupar l’espai destinat al mercat sota cap circumstància. Per al muntatge i 

desmuntatge caldrà utilitzar la zona destinada a càrrega i descàrrega, sense entorpir, en cap cas, la circulació. 

 
 S’estableix l’obligació d’assistir al mercat de segona mà que es té reservat. Les persones participants han d’ avisar en dos dies 

d’ antelació, per anul·lar la reserva. 

Poden ser motius d’amonestació i expulsió 

 
1. Els paradistes que no compleixin les normes, podran ser amonestats i expulsats. 

2. Incompliment d’horaris. 

3. Vendre productes no autoritzats. 

4. Ocupar mes metres dels permesos. 

5. Falta d’assistència al mercat. 

6. Deixar brut l’espai. 

7. La manca de respecte o consideració cap a altres venedors i organitzadors. 

 
NORMATIVA 

 

- BASES DE PARTICIPACIÓ PER AL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI A SÚRIA  “SÚRIATRASTOS” 

- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTARIA AL MUNICIPI DE SÚRIA. 

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Organisme responsable: 
Regidories de via pública, medi ambient i promoció econòmica. 
 

OAC Súria 
C/ d’Ernest Solvay, 13  
Tel. 93 868 28 00 
Fax 93 868 29 31 

 
 
 

 

 

 


