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La Junta de Govern Local de data 06 de febrer de 2018, va aprovar les bases
reguladores del procés per a l’atorgament de parades vacants per a la venda als
mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès.
Es publiquen, com a annex, les bases aprovades que regulen el procediment per a
l’atorgament de les parades vacants dels mercats ambulants de Sant Quirze del
Vallès, abans esmentades.
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“BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A L’ATORGAMENT DE PARADES
VACANTS PER A LA VENDA ALS MERCATS AMBULANTS DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS

1. Objecte

Data 26-2-2018

Constitueix l'objecte d'aquestes bases l'atorgament d’autoritzacions d'utilització
privativa de la via pública amb parades de venda als mercats no sedentaris de Sant
Quirze del Vallès.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les persones o empreses que vulguin optar a una autorització hauran de presentar
oferta individualitzada i justificada d’acord amb els criteris de valoració que es
determinen a la clàusula 4 d’aquestes bases. La presentació de l’oferta implica
l’acceptació de la totalitat d’aquestes bases.

a) Dies i horaris:
L’activitat de venda es desenvoluparà als mercats setmanals del municipi, en les
condicions que s'estableixen en el Reglament Regulador de la venda no sedentària a
Sant Quirze del Vallès.

b) Llocs i superfícies de venda vacants:

B

Els llocs de venda i les superfícies per la qual es poden presentar ofertes així com la
ubicació de la parada i el producte, es determinaran per decret d’alcaldia en el moment
que hi hagi vacants a cobrir.
Es valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds presentades, i es proposarà
l’adjudicació de l’autorització a la que obtingui la major puntuació. En cas d’empat es
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 11774752443424742350 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

1

1. Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el DNI vigent.
2. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda,
inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà
d’incloure l’activitat a prestar.
3. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que
estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la
normativa específica vigent.
4. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats
Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar
exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
5. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i
els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la
Seguretat Social.
6. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques
a aplicar als productes que tinguin a la venda.
7. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells
productes que ho requereixin.
8. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos
derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
9. Acreditació de factures procedència del gènere.

3. Inici del procediment i documentació a aportar:

3.1. Per decret d’alcaldia es convocaran i es posaran a concurs les parades vacants,
d’acord amb les presents Bases Reguladores per al procés d’atorgament de parades
vacants, indicant el mercat, la ubicació, l’espai i el producte.
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Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques
hauran de complir els següents requisits:

Data 26-2-2018

No s’acceptaran les sol·licituds d’aquells titulars que tinguin o hagin tingut deutes
incobrables a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en concepte d’ocupació de la via
pública per la venda en mercats ambulants.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Requisits per a l’obtenció d’autoritzacions per exercir la venda no sedentària

B

Es pot proposar l’adjudicació d’un producte que no formi part de les parades que s’han
d’adjudicar, si no hi ha sol·licituds d’aquestes i el producte sol·licitat és adequat i
necessari al mix comercial del mercat.

A

procedirà a un sorteig entre aquestes sol·licituds. Determinada la proposta
d’adjudicació, la resta de sol·licituds s’incorporaran a la llista d’espera per grups de
productes.

4.1. Per formular la proposta de resolució escaient, el tribunal emetrà informe valorant
les sol·licituds degudament presentades, d’acord amb els següents criteris de
valoració:

o Tipologia del producte
o Característiques de la instal·lació i del personal de venda.
o Gestió comercial del lloc de venda.
o Criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn.
CALDRÀ JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT, AMB
DOCUMENT EXPLICATIU ELS CRITERIS DELS
SEGUEIXEN

FOTOGRAFIES I
APARTATS QUE

Tipologia del producte. Fins a un màxim de 20 punts
Alimentaris:
o Si el producte a la venda és de cultiu o elaboració pròpia (6 punts)
o Si el producte a la venda es artesà, acreditat amb el carnet d’artesà (6 punts)
o Si el producte a la venda és ecològic, acreditat amb el certificat corresponent i/o
certificats de qualitat (8 punts)
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4. Criteris de concessió:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3.2. Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable d’acord amb el model
de l’annex 1 d’aquestes bases.

B

a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social.
b) Número del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques.
c) En el cas de persones jurídiques a més es farà constar:
-Referència a la documentació justificativa de la representació legal que
ostenta la persona que signa la sol·licitud.
-Referència al nom, domicili, i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de l’empresa
que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta i relació entre ells.
d) Domicili i telèfon de contacte.
e) Número de parada sol·licitada.
f) Descripció i fotografies de les instal·lacions i dels articles de venda.
g) Documentació que permeti valorar els criteris d’adjudicació d’acord amb
l’apartat 4 d’aquestes bases.

A

Les sol·licituds per participar en el procediment hauran de presentar-se al Registre
General Municipal, en un termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de
l’anunci al web de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds han d’indicar:

No alimentari:

o Acreditar que els preus de venda estan a la vista del públic degudament
senyalitzats, que en permeti una correcta identificació del producte, la seva
qualitat o categoria, el seu origen, etc. (7 punts)
o Acreditar: bàscules de pesada i caixa registradora a la vista del públic, que
permeti visualitzar en tot moment les quantitats, al pes, l’import final de venda i
que expedeixin el corresponent tiquet de venda on s’especifiquin els productes
adquirits, i les dades fiscals del venedor. (7 punts)
o Si la parada disposa de datàfon per acceptar el mètode de pagament per mitjà
de targeta de crèdit o dèbit. (5 punts)
o Acreditar que la parada disposa de fulls oficials de reclamació (6 punts)

Criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn. Fins a un màxim de 25
punts
o Acreditar la gestió dels residus generats durant l’activitat: si el marxant disposa
de sistema propi de recollida amb bosses de brossa i/o contenidor propi, i/o es
recullen i es dipositen en un contenidor. Aportant declaració responsable de
com es farà. (25 punts).
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Gestió comercial del lloc de venda. Fins a un màxim de 25 punts

Data 26-2-2018

o Si és tracta d’ una parada amb provadors (en cas de parades de roba). I/o amb
descripció dels sistemes de protecció de la parada en cas de sol directe,
inclemències meteorològiques o de protecció de les persones. (6 punts)
o Si es tracta d’un remolc o camió-tenda, descripció: data de compra del vehicle,
dimensions totals tancat i desplegat, característiques tècniques i estat de
manteniment. Arribat el cas, es valorarà l’adequació del vehicle a l’espai
disponible i l’accessibilitat del mateix pel que fa a les zones de pas. (6 punts)
o Si la persona i/o el personal de la parada va degudament uniformat o amb roba
de treball adequada a l’activitat. (3 punts)
o Si el personal acredita formació de 10 hores anuals o més: en la
comercialització del producte i/o mesures destinades a la millora del manipulat
i higiene del producte. (5 punts)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Característiques de la parada o instal·lació de venda i el personal. Fins a
un màxim de 20 punts

A

o Si es tracta de productes artesans, acreditat amb el carnet d’artesà, (10 punts)
o Si es tracta de productes de fabricació nacional, atenent a qüestions
mediambiental (10 punts)

4.2. La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds
presentades, per grups de productes, i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les

B

Les parades que no arribin a una puntuació mínima de 25 punts no entraran a formar
part del concurs.

que obtingui/n la major puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre
aquestes sol·licituds.

El tribunal farà una proposta d’adjudicació de les parades atenent a la puntuació
obtinguda.

6. Adjudicació de les parades:

6.1. Els sol·licitants que es proposin per a l’adjudicació d’una parada disposen d’un
termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació de la clàusula 2. Si passat el
termini no l’han aportat s’entendrà que han desistit de la parada i s’oferirà al següent
de la llista.

6.2. L’Alcaldessa serà qui atorgui les corresponents autoritzacions, amb el següent
contingut:
· Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades per a la
venda
· Lloc assignat i metres lineals
· Productes autoritzats per a la venda
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Els membres del tribunal podran delegar en un substitut.

Data 26-2-2018

Regidor de L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local
Coordinadora de L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local
Tècnica de Mercats
Tècnica de Sanitat
Enginyer Municipal
Tècnic de Secretaria

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Tribunal que valorarà les sol·licituds:
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4.3. Determinada la proposta que obtingui la màxima puntuació en cada grup de
productes, la resta de sol·licituds admeses formaran part de llista d’espera, per ordre
de puntuació obtinguda.

7. Durada de l’autorització
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència de 15 anys

B

Només s’adjudicarà una parada per persona física i/o jurídica.

9.1. Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta
llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds
per ordre decreixent de la puntuació obtinguda.
9.2. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si
l’autorització restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà
concedir-la atenent a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.
9.3. La llista d’espera tindrà una vigència de dos anys.

10. Disposicions finals
Vigència de les bases per al procés d’atorgament de parades als mercats ambulants
de Sant Quirze del Vallès.
Les present bases restaran vigents per a nous processos d’atorgament de parades,
fins que no siguin derogades expressament. Per decret d’alcaldia es determinaran els
nous llocs vacants, l’emplaçament i el producte a vendre, i s’iniciarà el procés de
concurrència competitiva per accedir a les parades vacants.

11. Protecció de dades
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
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9. Llista d’espera

Data 26-2-2018

Els drets i les obligacions dels titulars de les autoritzacions resta sotmès al Reglament
Regulador de la venda no sedentària dels mercats ambulants de Sant Quirze del
Vallès i a aquella legislació que li sigui d’aplicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8. Drets i obligacions dels titulars de les autoritzacions:

B

Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els
seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els
pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent
de les seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

A

de conformitat amb la disposició addicional tretzena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol,
de mesures fiscals i financeres per la qual es modifica l’art. 10 del Decret legislatiu
1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-2-2018
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personal les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents de l'Ajuntament, així com poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers
automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a
la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament.

ANNEX 1 – MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

□

Ser una persona jurídica i estar legalment constituïda, inscrita en el registre
oficial corresponent i el seu objecte social inclou l’exercici de la venda no
sedentària.

□

Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les
obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant
estatals com autonòmiques i locals.

□

Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat
Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els
seus possibles empleats.

□

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i
proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i
col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.

□

En el cas de ser comerciant extracomunitari, acreditar, a més, que estan en
possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com
del compliment d’allò que estableixi la normativa especifica.

□

Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions
específiques que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixin a la venda.

□

Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa
vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si escau, per a la venda
d’aquests productes que ho requereixin.

□

Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària i
estar al corrent del pagament de les taxes municipals.
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Que compleixo tots els requisits per a la venda no sedentària que es detallen a
continuació i que estic i/o estaré en possessió de la documentació que així ho acredita,
des de l’inici de l’activitat:

Data 26-2-2018

DECLARO

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Jo
.........................................................................................................
amb
DNI
................................, Domicili.................................................................... núm .........
pis.................. Població ...................................................... Codi Postal ...................
Província.........................................Telèfon .....................................................................
Adreça de mail ..................................................................................................................

B

DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT COM A SOL·LICITANT D’UNA
PARADA AL MERCAT SETMANAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA

A

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per tal que pugui fer les
comprovacions en relació al compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d’altres
administracions i entitats públiques.

Signatura
El domicili exposat no suposa una declaració de canvi de domicili fiscal. Si es vol fer aquesta modificació, cal realitzar el
tràmit corresponent.
D’acord amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, i l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, us informem que les dades de
caràcter personal que feu constar en aquesta declaració s’inclouran al fitxer corresponent. Les dades personals
recollides tindran caràcter confidencial, i només seran tractades per l’Ajuntament d’acord amb la seva naturalesa o
cedides a tercers en els casos i amb les condicions previstes a la Llei. Per a l’exercici dels drets d’accés, ratificació i
cancel·lació d’aquestes dades, us podeu dirigir a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pl. de la Vila, 1.”

Sant Quirze del Vallès, 13 de febrer de 2018
Aquest acord de junta de govern és una resolució que posa fi a la via administrativa, i
pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos.
Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat
l’acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l’òrgan titular de la
competència, si qui el dicta l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix,
els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
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L'alcaldessa
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Sant Quirze del Vallès, ............... de ..................................... de 201x .

Data 26-2-2018

La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten
tenen caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Que em comprometo a mantenir i acreditar documentalment el compliment d’aquests
requisits durant el termini de vigència de l’autorització, segons resulta de la Disposició
Transitòria del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes
amb rang de Llei a la Directiva de Serveis en el Mercat Interior.
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□

Elisabeth Oliveras i Jorba
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