
 
ANNEX I 

 
Gestió Administrativa General 
Procediments 
Plaça de l’Esglèsia, 1 
08940 Cornellà de Llobregat 

 

SOL·LICITUD  D’ADJUDICACIÓ PER TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER L’EXERCICI DE LA VENDA NO 
SEDENTARIA ALS MERCATS DE MARXANS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 
 

1.- Dades del sol·licitant   
Nom i cognoms/raó social:  DNI/NIE/NIF/CIF:  
Adreça:   Telèfon:  
Població:  CP.:  E-mail:  

 
 

2.- Dades del representant i de la notificació (en el cas que sigui diferent a l’anterior) 
Nom i cognoms:   DNI/NIE/NIF/CIF: 
Qualitat de la representació:    
Adreçar les notificacions a nom de:    
Domiciliació:  Telèfon 
Població:  CP.:  E-mail 

 
 

3.- Mitjà preferent de  notificació  

 Correu postal  Mail:................................................................................... 

 
 

4.- Exposició dels Fets 
Que vist el Decret núm........................de data............................  amb l’oferta de transmissió de les autoritzacions 
municipals per a l’exercici de venda no sedentària de  parades en els mercats de marxants, d’aquest municipi, 
Sol·licito: 
Formar part del procediment d’adjudicació de: 
 

 Mercat Sant Ildefons:          Parada Núm.............................................. 
 
      

 Mercat Centre:                     Parada Núm.............................................. 

 
5.- Documentació que s’adjunta 
 

 DNI/NIE/NIF/CIF 
 

 Permís de residència en vigor, en el cas de ser estranger. 
 

 Alta d’autònoms o de règim de seguretat social que correspongui o declaració jurada conforme es donarà d’alta en 



cas de ser adjudicatari/a. 
 

 Alta de l’epígraf  corresponent a l’ Imposts d’Activitats Econòmiques o declaració jurada conforme es donarà d’alta 
en el cas de resultar adjudicatari/a. 
 

 Declaració jurada: 
 

 Conforme compleixen els requisits establerts en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària 
als mercats setmanals de Cornellà de Llobregat i en la convocatòria corresponent i que estarà en 
possessió de la documentació acreditativa d’aquest compliment en el moment que iniciïn la seva 
activitat. 

 
 Conforme reuneixen les condicions establertes sobre els productes oferts a la venda. 

 
 Conforme mantindrà el compliment d’aquests requisits durant l’exercici de l’activitat. 

 
6.- Declaració 
El/La sotasignat DECLARA que són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com en la 
documentació que s’adjunta.  

 
 

Les dades  consignades en aquesta comunicació són certes i sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan 
competent, prèvia audiència de la persona interessada, determinar la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tingui 
constància dels fets, sense perjudici  de les responsabilitats que corresponguin, de conformitat amb  el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’ octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
D’acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a 
l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès 

 
 
Cornellà de Llobregat,   a          de                            de                     
 
 
 
 
FIRMA SOL·LICITANT 

 
 
 
 

 

 


