
INSTÀNCIA  (ALTA) 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER AL MERCAT SETMANAL D’AVINYÓ 

DADES DEL SOL·LICITANT 

NOM I COGNOMS 

RAÓ SOCIAL 

ADREÇA 

LOCALITAT CP 

PROVÍNCIA 

TELÈFON 
CORREU 

ELECTRÒNIC 

DNI/CIF 

EXPOSO: 

Que vull obtenir una parada en el mercat setmanal d’AVINYÓ 

de metres lineals 

de caràcter      FIX      EVENTUAL      de pagament trimestral  (En el cas de parada de caràcter fix)     SÍ   NO 

per a la venda de 

SOL·LICITO: 

Que em sigui concedida la meva petició, prèvia presentació de la documentació i pagament de les taxes corresponents. 

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN: 

 Fotocòpia i original del DNI o passaport. 

 Fotocòpia i original de l’alta  al cens d’empresaris, professionals i retenidors  (model 037)  i rebut d’estar al corrent del 

pagament de la quota permanent. 

 Dues fotografies personals mida carnet del titular. 

 Justificant d’estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i justificant d’estar al corrent de pagament. 

 Original i fotocòpia dels permisos de residència i treball per compte propi, si el peticionari és estranger. 

 Original i fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments, si el peticionari és del sector de l’alimentació. 

DADES BANCÀRIES: (Per domiciliació)

Compte Corrent: 

DATA SIGNATURA 

Segell de registre d’entrada 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a al dors de la 
pàgina:

L·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ



 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Avinyó, amb seu a la Plaça Major, 11 (08279) AVINYÓ   
Telèfon: 938387700 
Web: www.avinyo.cat 
Adreça electrònica: avinyo@avinyo.cat 
  

Finalitat 
del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 
del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 
públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 
tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 
l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de d’Avinyó, o mitjançant la seu electrònica 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció 
de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans 
no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la web de l’Ajuntament de Avinyó i  www.avinyo.cat/proteccio-
dades 

 

http://www.avinyo.cat/
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