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DADES DE LA NOVA PERSONA TITULAR/ DATOS DE LA NUEVA PERSONA TITULAR


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio


Signatura nou titular /firma nuevo titular,


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Província/Provincia


CANVI TITULARITAT D'UNA PARADA 
DEL MERCAT MUNICIPAL 


CANVI TITULARITAT D'UNA PARADA 
DEL MERCAT MUNICIPAL 
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Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


DADES DE L'ANTIGA PERSONA TITULAR / DATOS DE LA ANTIGUA PERSONA TITULAR


Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *


Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Sol·licita canvi de titularitat pel temps que resta de la concessió a favor de la nova persona titular. Cosa que posem en coneixement d'aquesta 


corporació, tal com disposa l'article 13.1 del Reglament de serveis de les corporacions locals / Solicita cambio de titularidad por el tiempo que resta a favor de la 


nueva persona titular. Lo que ponen en conocimiento de  esta Corporación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 13.1 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales. 
 


Signatura antic titular /firma antiguo titular,


2016-069 v.0419   1/1


Sí No


Titular de la parada núm. 
Titular de la parada núm.


de 
de


metres del mercat municipal de 
metros del mercado municipal de


amb article de venda 
con artículo de venta


Canvi titularitat per mortis causa 
Cambio de titularidad per mortis causa


Vull rebre notificacíó electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.





DADES DE LA NOVA PERSONA TITULAR/ DATOS DE LA NUEVA PERSONA TITULAR

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura nou titular /firma nuevo titular,

CANVI TITULARITAT D'UNA PARADA

DEL MERCAT MUNICIPAL

CANVI TITULARITAT D'UNA PARADA

DEL MERCAT MUNICIPAL

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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DADES DE L'ANTIGA PERSONA TITULAR / DATOS DE LA ANTIGUA PERSONA TITULAR

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Sol·licita canvi de titularitat pel temps que resta de la concessió a favor de la nova persona titular. Cosa que posem en coneixement d'aquesta corporació, tal com disposa l'article 13.1 del Reglament de serveis de les corporacions locals / Solicita cambio de titularidad por el tiempo que resta a favor de la nueva persona titular. Lo que ponen en conocimiento de  esta Corporación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 13.1 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales.

 

Signatura antic titular /firma antiguo titular,

2016-069 v.0419   1/1

Titular de la parada núm.

Titular de la parada núm.

de

de

metres del mercat municipal de

metros del mercado municipal de

amb article de venda

con artículo de venta

Canvi titularitat per mortis causa

Cambio de titularidad per mortis causa
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Signatura del nou titular/Firma del nuevo titular,


  
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER CANVI DE  


PERSONA TITULAR EN EL MERCAT MUNICIPAL 
  
  


DECLARACIÓN RESPONSABLE POR CAMBIO DE 
PERSONA TITULAR EN EL MERCADO MUNICIPAL


Esplugues de Llobregat,


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT


Sr/a amb DNI/NIE núm  /con DNI/NIE núm.


Amb autorització de concessió en el mercat municipal de / Con autorización de concesión en el mercado municipal de


de (m2)  / de(m2) 


C.P/C.P Telf / Telf


FORMULA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE: / FORMULA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE:


D'acord amb el que estableix l'art. 25 de l'Ordenança de Mercats Municipals, el nou titular amb el cónyugue i familiars no emancipats compresos dins del 
primer grau de parentiu, tinguin parades als Mercats Municipals que, sumades a les mateixes, no incorrin en alguna de les circumstàncies següents: 
  
De acuerdo con lo que establece el art. 25 de la Ordenanza de Mercados Municipales, el nuevo titular con el cónyugue y familiares no emancipados comprendidos dentro del primer 
grado de parentesco, tengan paradas en los Mercados Municipales que, sumadas a las mismas, no incurran en alguna de las circunstancias siguientes: 
  
a) Que superin els 26 m2 de superfície al mateix mercat / Que superen los 26 m2 de superficie en el mismo mercado. 
  
b) Que superin el 50% de les parades del mercat destinades a la mateixa activitat de venda que la que sigui objecte de cessió / Que superen el 50% de las 
paradas del mercado destinadas a la misma actividad de venta que la que sea objeto de cesión. 
  
c) Que superin el nombre de vuit el total de parades posseïdes en el conjunt de mercats municipals de la població / Que superen el número de ocho el total de 
paradas poseídas en el conjunto de mercados municipales de la población. 
  
Tampoc es podran fer canvis de titularitat a favor d'aquelles persones que, havent estat concessionàries d'una parada, hagin perdut la concessió per haver 
comès una infracció considerada com molt greu, d'aquelles que s'esmenten en el capítol XI del present reglament. 
  
Tampoco se podrán hacer cambios de titularidad a favor de aquellas personas que, habiendo sido concesionarias de una parada, hayan perdido la concesión por haber cometido una 
infracción considerada como muy grave, de aquellas que se mencionan en el capítulo XI del presente reglamento.


Domiciliat al carrer, plaça / Domiciliado en la calle, plaza núm /núm


Població / Población


i artícle en venda / y artículo en ventaParada nº / Parada nº


-2017-003 v.0718    1/1


Pis /Piso Porta/Puerta Esc/Esc


  
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles segons la legislació vigent 
per a l'activitat al fet que es refereix, determinarà la impossibilitat del seu exercici, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al 
fet que pertoqués. 
  
La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigibles según la legislación vigente para la actividad al 
hecho que se refiere, determinará la imposibilidad de su ejercicio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.


A emplenar per el nou titular


A rellenar por el nuevo titular





Signatura del nou titular/Firma del nuevo titular,

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER CANVI DE 

PERSONA TITULAR EN EL MERCAT MUNICIPAL

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE POR CAMBIO DE

PERSONA TITULAR EN EL MERCADO MUNICIPAL

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

FORMULA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE: / FORMULA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE:

D'acord amb el que estableix l'art. 25 de l'Ordenança de Mercats Municipals, el nou titular amb el cónyugue i familiars no emancipats compresos dins del primer grau de parentiu, tinguin parades als Mercats Municipals que, sumades a les mateixes, no incorrin en alguna de les circumstàncies següents:

 

De acuerdo con lo que establece el art. 25 de la Ordenanza de Mercados Municipales, el nuevo titular con el cónyugue y familiares no emancipados comprendidos dentro del primer grado de parentesco, tengan paradas en los Mercados Municipales que, sumadas a las mismas, no incurran en alguna de las circunstancias siguientes:

 

a) Que superin els 26 m2 de superfície al mateix mercat / Que superen los 26 m2 de superficie en el mismo mercado.

 

b) Que superin el 50% de les parades del mercat destinades a la mateixa activitat de venda que la que sigui objecte de cessió / Que superen el 50% de las paradas del mercado destinadas a la misma actividad de venta que la que sea objeto de cesión.

 

c) Que superin el nombre de vuit el total de parades posseïdes en el conjunt de mercats municipals de la població / Que superen el número de ocho el total de paradas poseídas en el conjunto de mercados municipales de la población.

 

Tampoc es podran fer canvis de titularitat a favor d'aquelles persones que, havent estat concessionàries d'una parada, hagin perdut la concessió per haver comès una infracció considerada com molt greu, d'aquelles que s'esmenten en el capítol XI del present reglament.

 

Tampoco se podrán hacer cambios de titularidad a favor de aquellas personas que, habiendo sido concesionarias de una parada, hayan perdido la concesión por haber cometido una infracción considerada como muy grave, de aquellas que se mencionan en el capítulo XI del presente reglamento.
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La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles segons la legislació vigent

per a l'activitat al fet que es refereix, determinarà la impossibilitat del seu exercici, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al

fet que pertoqués.

 

La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigibles según la legislación vigente para la actividad al

hecho que se refiere, determinará la imposibilidad de su ejercicio, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

A emplenar per el nou titular

A rellenar por el nuevo titular
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