
 

SOL·LICITUD DE PARADA  

MERCAT SETMANAL  

 

1. Identificació del titular i suplents 

 

 

 

 

 

 

2. Activitat comercial 

 

 

 

 

3. Documentació que s’hi adjunta: 

   Últim rebut d’autònom         Pòlissa d’assegurança responsabilitat civil vigent 

    Fotografia carnet            Fotografia parada 

 

4. Declaració d’assumeix de la pòlissa de responsabilitat civil 

 

 

 

 

5. Identificació de parada (a omplir per la persona responsable del mercat) 

 

 

INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives als usuaris de serveis municipals. D’acord amb el que disposa 

l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de 

Sant Pere de Vilamajor i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels 

usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 

consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de la 

plataforma E-tram de la pàgina web de l’Ajuntament, mitjançant un correu electrònic signat electrònicament, presencialment l’ 

Oficina d’ Atenció al Ciutadà al C/ Nou, 26 de Sant Pere de Vilamajor o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Nom del titular: ……………………………………………  Núm. SS: ……………………………………………. 

Dni: ……………………………… 

Suplents:  Parentiu …………………. Nom i cognoms ………………………………………………….. 

Adreça …………………………………………………………………. Població ………………………………… 

CP   Telèfon    e-mail 

Any d’inici de l’activitat comercial: ……………………… 

Productes a la venda:  Dimensions parada: llarg x ample= m² : …………………………………………. 

Tipus de vehicle: …………………………………..  Matrícula: ………………………………………. 

 

Jo, ………………………………………………………., declaro que assumeixo la responsabilitat civil mitjançant la 

subscripció d’una pòlissa d’assegurança per danys a tercers i per l’any 20    , amb motiu de la 

sol·licitud indicada per l’exercici de la venda d’aquest mercat. 

Signatura:    Data: Sant Pere de Vilamajor,  

Parada núm:                       Dimensions:    llarg                 x                    ample               =         m² de Sup. 


