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COMUNICACIO DE TRANSMISSIO DE LLICENCIA DE VENDA NO 
SEDENTARIA EN MERCATS PER CESSAMENT VOLUNTARI O PER 

SITUACIÓ SOBREVINGUDA (modalitat I) 

INTERESSAT/DA 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  

REPRESENTANT 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  
    

 Manifesto que vull rebre la notificació per mitjans electrònics. 1 

SOLꞏLICITO 
La transmissió de la llicència de parada al mercat 
  de la roba número:                               de la fruita número: 

Pel motiu següent: 
 Cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els 

mercats sempre que hagin transcorregut 5 anys de la seva obtenció. 
 Per situació sobrevinguda (incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta, 

gran invalidesa...) 

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE 
Sector comercial (segons relació activitats comercials adjunta) 
 Alimentació 

 Tèxtil moda 

 Equipament de la persona 

 Equipament de la llar 

 Educació, oci i colꞏleccionisme 

 Altres. Productes no inclosos en els grups anteriors 

TRANSMISSIÓ 
Import  € 
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DOCUMENTS QUE APORTO 2 
Per cessament voluntari: 
  Declaració jurada del cessament total de l’exercici de l’activitat en tots els mercats 

  Declaració responsable conforme han transcorregut 5 anys des de la seva obtenció 

  Fotocòpia de la baixa de l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
i de la Seguretat Social 

Per situacions sobrevingudes: 
  Fotocòpia de la baixa de l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques 

i de la Seguretat Social 
 Declaració jurada on s’expressi la renúncia a l’exercici de l’activitat 
 Documentació justificativa de la situació sobrevinguda 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Per cessament voluntari: 
  Declaro responsablement que cesso totalment en l’exercici de l’activitat de venda 

no sedentària en mercats de marxants 
  Declaro responsable que compleixo amb les condicions relatives a la modalitat de 

transmissió 
  Declaro responsablement que renuncio de forma expressa a l’exercici de l’activitat 

Per situacions sobrevingudes: 
  Declaro responsablement que compleixo amb les condicions relatives a la modalitat 

de transmissió 
 Declaro responsablement que renuncio de forma expressa a l’exercici d’aquest 

activitat 
 

Lloc i data  

Signatura 
 
 
 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 3 
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RELACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS 
 

 1. ALIMENTACIÓ 

 1.01 Fruita i verdura 

 1.02 Xurreria – Bar 

 1.03 Pesca salada – Olives 

 1.04 Fruits sec – Llaminadures – Espècies – Herbes – Mel – Pastisseria 

 1.05 Embotits – Formatges 

 1.06 Pollastre a l’ast 
 
 2. TÈXTIL MODA 

 2.01 Roba infantil 

 2.02 Roba home 

 2.03 Roba dona 

 2.04 Roba interior - Llenceria 
 

 3. EQUIPAMENT DE LA PERSONA 

 3.01 Calçat 

 3.02 Marroquinera - Bosses 

 3.03 Joieria – Bijuteria – Complements 

 3.04 Perfumeria 
 

 4. EQUIPAMENT DE LA LLAR 

 4.01 Estris de Cuina 

 4.02 Roba de la llar 

 4.03 Bricolatge - Decoració 

 4.04 Flors i plantes 

 4.05 Drogueria 
 

 5. EDUACIÓ, OCI I COLꞏLECCIONISME 
 

 6. ALTRES. PRODUCTES NO INCLOSOS EN ELS GRUPS ANTERIORS 
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INFORMACIÓ 
 
1 Notificacions electròniques 
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament 
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3. 
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la colꞏlegiació 
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que 
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament. 
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica 
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2 Consulta de documentació que té l’administració 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar pot consultar i accedir a documents de les persones 
interessades, elaborats per qualsevol administració pública, preceptius per a la tramitació i 
resolució de l’expedient, fonamentant-se en l’article 6.1.e. del Reglament General de 
Protecció de Dades 2016/679: El tractament és necessari per al compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
Així mateix, d’acord amb l’article 28.3. de la LPACAP, l’ajuntament no requerirà a les 
persones interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració. 
 
3 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra solꞏlicitud. 

Base jurídica 

Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra comunicació 
per l’exercici de poders públics atribuïts a l’Ajuntament pel 
Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes 
amb rang de llei a la Directiva de serveis (va modificar el Text 
refós sobre comerç interior de 1993), Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i administratives (va modificar el Decret 
legislatiu 3/2010) i  Llei 18/2017, de l’1 d’agost de comerç, 
serveis i fires, i Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no 
sedentària en mercats de marxants. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
solꞏlicitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, solꞏlicitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, 
enviant la vostra solꞏlicitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi 
el calendari de conservació i eliminació de documentació de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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