BASES ATORGAMENT AUTORITZACIONS MVNS
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES
AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT
DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Primera.- OBJECTE
Les presents bases tenen per objecte regular el procediment per a l’atorgament de
les autoritzacions de venda no sedentària per al mercat de Santa Eulàlia de
Ronçana, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç
interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Lei1/1983,
de 18 de febrer, i de la Llei 23/1991, de 29 de novembre i allò establert al DL
3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes de rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del consell, de 2 desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, i concretament dels art.28 a 47 (ambdós inclosos).
El procediment de selecció per a l’atorgament de les autoritzacions, es realitzarà en
règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria pública i com a resultat
d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
Base 2. Sol·licitants.
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no
sedentària:
- Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat
d’obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar
amb l’administració previstos a l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre.
Els pagesos/agricultors veïns de Santa Eulàlia de Ronçana, ho podran fer
individualment o en agrupació per a la venda dels seus propis productes.
Base 3. Inici del procediment.
I. El procediment s’iniciarà mitjançant resolució de l’òrgan competent, que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i s’exposarà en el tauler d’anuncis i a
la pàgina web municipal.
II. Les persones interessades en participar en el procés caldrà que presentin en el
Registre General de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, una instància,
segons model normalitzat elaborat a l’efecte adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de conformitat amb el que disposa
l’article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú.
III. El model d’instància per a participar en el procés i la resta de documentació
complementària a presentar i la informació general relativa al Mercat de venda no
sedentària del municipi, estarà disponible a les oficines municipals i a la web
municipal: www.santaeulaliaroncana.cat
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IV. El termini per a la presentació d’instàncies s’iniciarà a partir de l’endemà de la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i dins el termini de 20 dies naturals, en horari de dilluns a divendres de
9,00h a 14,00h i els dimarts i dijous de 16,00h. a 19,00h), al Registre General, a la
Carretera de la Sagrera, 3.
L’ajuntament podrà acordar l’ampliació del termini per a la presentació de les
sol·licituds en els termes establerts a l’art.49 de la LRJPAC.
V. Amb la sol·licitud caldrà adjuntar els següents documents :
a) Declaració responsable segons model normalitzat (model Annex 2: Declaracions
responsables)
b) Documentació que consta relacionada al Model de sol·licitud
c) Qualsevol tipus de documentació per a la valoració dels criteris establerts a
l’Annex 1 d’aquestes bases (documents, fotografies...). Els mèrits al·legats però no
acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, no es tindran
en compte a l’hora de fer la corresponent valoració.
VI. Conclòs el procediment, les persones que resultin adjudicatàries, hauran
d’aportar la següent documentació complementària:
a) Fotocopia compulsada de l’Alta del règim d’autònoms o del règim de la
Seguretat Social que els correspongui o l’últim rebut.
b) Certificat de l’AEAT d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions socials.
c) Fotocòpia compulsada de l’acreditació de la formació en higiene alimentària
per aquelles activitats que ho requereixin.
d) Fotocòpia compulsada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
l’últim rebut corresponent.
e) Dues fotografies a color mida carnet del sol·licitant per a incorporar al carnet
que acreditarà la concessió de l’autorització de l’espai.
f) Omplir el full de domiciliació bancària
Base 4. Instrucció del procediment
I. Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior,
l’ajuntament requerirà a l’interessat perquè en el termini de 7 dies naturals esmeni
la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l’advertiment que
de no fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que aquesta s’arxivarà (art. 71
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú)
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II. Per formular la proposta de resolució escaient, la Mesa de Valoració constituïda a
l’efecte, i assistida pels serveis tècnics municipals hauran d’emetre informe valorant
les sol·licituds degudament presentades, d’acord amb el barem establert en l’Annex
1 i els espais vacants a cobrir.
III. El nombre de parades del Mercat s’estableix en un màxim de 45 parades.
Aquest nombre podrà ser ampliat a decisió de l’Ajuntament. En cas d’ampliació
l’Ajuntament farà nova convocatòria per a la presentació d’ofertes de paradistes.
IV. La distribució de les parades per tipologia de producte es distribueixen de la
següent manera:
Nombre
parades
12
6
3
6
12
3
3

de

Sector comercial
Quotidià Alimentari
Quotidià Alimentari –sector agrari
Quotidià no alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Lleure i cultura
Altres

L’Ajuntament vetllarà per mantenir un mix comercial entre totes les parades del
mercat de venda no sedentària i la complementarietat entre tots els productes.
Descripcions de sectors:
Sector quotidià alimentari. fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, ocells, ous,
conills, cacera i derivats; pesca salada i altres; pastisseria, confiteria, llet i
productes làctics; vins i begudes de tota mena; comerç al detall de productes
d’alimentació i begudes en general; plantes i herbes en herbolaris.
Sector quotidià no alimentari. productes de drogueria, perfumeria i cosmètica,
neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració i productes químics;
articles per a la higiene i neteja personal.
Equipament de la llar. productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes, tapisseria;
mobles (excepte els d’oficina); material i aparells elèctrics, electrodomèstics i altres
aparells d’ús domèstic amb energia diferent de l'elèctrica i mobles de cuina;
parament de la llar, ferreteria, adornament, regals; materials de construcció i
articles i mobiliari de sanejament; portes, finestres i persianes, motllures i marcs,
tarimes i parquet- mosaic, cistells i articles de suro; articles de bricolatge; altres
articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; llavors, flors,
plantes i animals petits.
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Equipament de la persona. tota mena de peces de vestir i lligadures; llenceria i
cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; confeccions
de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns usats.
Lleure i cultura. instruments musicals i accessoris; segells, monedes,
medalles,aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, papereria i
belles arts; joguines, articles i roba d’esport, armes i pirotècnia.
Altres. altres productes al detall no especificats a excepció dels articles per a
l’equipament de la llar no classificats en altres llocs;
Base 5. Resolució del procediment
La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern Local, que serà qui
atorgui les corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en el Reglament
de venda no sedentària, aprovat definitivament en data 17 de maig de 2012.
La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds
presentades, les classificarà per cadascuna de les categories generals – sector
comercial i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les que obtingui/n la major
puntuació dins de cadascuna de les categories.
En cas d’empat s’assignarà l’espai en primer lloc, a aquella parada que hagi
obtingut major puntuació sumant els apartats de tipologia i producte, i en segon
lloc a aquella parada que ofereixi productes/articles que manquin al mercat.
En cas d’haver-se ultrapassat el termini fixat per resoldre el procediment sense
haver-se dictat resolució expressa s’entendrà que la/les sol·licitud/s ha/n estat
desestimada/es (art. 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).
Base 6. Vigència de l’autorització
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada de 15 anys.
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 el
corrent de les seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al
corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

Pàgina 4 de 7
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.santaeulaliaroncana.cat - st.eulaliaron@diba.cat

BASES ATORGAMENT AUTORITZACIONS MVNS
Base 7. Llista d’espera
I. 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.
II. 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-se a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de
productes i d’acord al que disposa les presents bases reguladores.
En cas d’empat s’assignarà l’espai a aquella parada que ofereixi productes/articles
que manquin al mercat.
III. En qualsevol cas, en el supòsit de concórrer circumstàncies excepcionals o en
d’altres establertes a les lleis, l’Ajuntament podrà atorgar les llicències de forma
directa.

Pàgina 5 de 7
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.santaeulaliaroncana.cat - st.eulaliaron@diba.cat

BASES ATORGAMENT AUTORITZACIONS MVNS
Annex I. CRITERIS DE VALORACIÓ
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, la Mesa de Valoració i els
serveis tècnics municipals hauran de tenir en compte els criteris de valoració
següents:
CRITERIS
Total
3
Productes locals o autòctons de la comarca
Tipologia

2

Fins a
5 punts

Productes ecològics, artesans, d’elaboració pròpia
3
- Atractiu del producte (qualitat, originalitat i
característiques del producte)
- Aportació a la varietat comercial del municipi 3
(complementarietat amb el comerç local)

Producte

Fins a
6 punts

Parada

- Infraestructura de la parada (tendals pel sol i 3
pluja,
camió-botiga,
proximitat
magatzem,
elements de fàcil muntatge i desmuntatge,
adequació parada al producte, adaptabilitat a
mobiliari urbà, etc.)

Fins a
3 punts

Serveis
complementaris

- Serveis oferts als clients (emprovadors, pagament
amb targeta de crèdit, servei a domicili, etc. )
- Servei postvenda (garanties de producte..)
- Accions sostenibles (exemple, utilització de
bosses compostables...)
- Formació i experiència en matèria de Mercats de
venda no sedentària Cal indicar el període de
participació, ubicació, tipologia de parada. La
valoració es farà sempre sobre la documentació
acreditativa que el sol·licitant haurà aportat.
0,10 punts/mercat/any

Fins a
7 punts

Situació/
Motivació

- Acreditació mitjançant la presentació de
document on s’especifiqui la motivació vers la
venda no sedentària com emprenedor/a en aquest
sector i com a nova sortida laboral i social del
sol·licitant

2
1
1
3

Fins a
2 punts
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Altres millores
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Altres millores que el sol·licitant vulgui aportar i
que contribueixi en la millora de la qualitat del
mercat de venda no sedentària (per ex. Neteja de
Fins a
la via pública i reducció de residus: proposta de
2 punts
sistemes de reducció i recollida de residus, accions
de prevenció i manteniment de la neteja de l’entorn
de la parada, etc.)

Total Puntuació màxima:

25 PUNTS

Santa Eulàlia de Ronçana, 7 de juny de 2012

L’Alcalde

Joaquim Brustenga i Etxauri
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