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Plaça de l’Esglèsia, 1 
 08940 Cornellà de Llobregat 

Ordenança Municipal Reguladora de la venda no 
Sedentària als mercats setmanals de Cornellà de Llobregat 

 1 Dades darrer del titular1 Dades darrer del titular1 Dades darrer del titular1 Dades darrer del titular    Nom o raó social DNI/NIE Adreça Telèfon Població CP  2 Dades nou titular2 Dades nou titular2 Dades nou titular2 Dades nou titular    Nom DNI/NIE Domicili Telèfon Població CP 
 3 Numeració de la parada3 Numeració de la parada3 Numeració de la parada3 Numeració de la parada      4 Exterior Mercat municipal de 4 Exterior Mercat municipal de 4 Exterior Mercat municipal de 4 Exterior Mercat municipal de ;;;; Sant Ildefons   Sant Ildefons   Sant Ildefons   Sant Ildefons   , Marsans  , Marsans  , Marsans  , Marsans  ,  Centre ,  Centre ,  Centre ,  Centre     , Sant Ildefons mercat col·leccionista  , Sant Ildefons mercat col·leccionista  , Sant Ildefons mercat col·leccionista  , Sant Ildefons mercat col·leccionista     5 Tipus d’articles de venda 5 Tipus d’articles de venda 5 Tipus d’articles de venda 5 Tipus d’articles de venda     
 

   7 Documentació que s’adjunt7 Documentació que s’adjunt7 Documentació que s’adjunt7 Documentació que s’adjuntaaaa        DECLARACIÓ RESPONSABLEDECLARACIÓ RESPONSABLEDECLARACIÓ RESPONSABLEDECLARACIÓ RESPONSABLE    1 DNI/NIE  Adquirent / cedent  (fotocòpia)  2 Certificat emès per la tresoreria municipal d’estar al corrent de pagament   3 Alta d’autònoms o del règim de la seguretat social que correspongui (fotocòpia)  4 Alta Impost Activitats Econòmiques (fotocòpia)  5 Dues fotografies adquirent  6 Si és estranger, permís de residència permanent o treball per compte propi  7 En cas de defunció, justificació de ser el successor legal  
El titular,  declara sota la seva responsabilitat el següent: 
Que compleix tot els requisits establerts en l’ordenança municipal 
reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals de 
Cornellà de Llobregat. 
Que està en possessió de la documentació acreditativa d’aquest 
compliment en el moment que inicia l’activitat. 
Que reuneix les condicions establertes sobre els productes oferts 
a la venda 
Que mantindrà el compliment d’aquets requisits durant l’exercici 
de l’activitat. 
Que resto assabentat o assabentada que aquesta concessió 
finalitzarà  el 7 d’octubre de 2025.   

Les autoritzacions poden ésser revocades per l’ incompliment de la Llei, de l’Ordenança municipal reguladora de la venda o del plec regulador del 
procediment de concurrència competitiva, 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, 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 per la tramesa d’informació 
general o específica que pugui ser del meu interès.  

 

  SEGELL REGISTRE  Cornellà de Llobregat,  
Cedent; (darrer titular) 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 

Cessionari (nou titular ) 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 
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