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BASES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA TRANSMISSIÓ DE 
L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
DE 5 PARADES EN ELS MERCATS DE MARXANTS DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 
 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
És objecte d’aquestes Bases fixar les condicions que han de regir  la licitació per a la 
transmissió de l’autorització municipal per a l’exercici de venda no sedentària de 5 
parades en els mercats de marxants de Cornellà en compliment de l’ article 15.7 de 
la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
Els llocs de venda a transmetre són els següents: 
 
 

MERCAT NÚM. PARADA 

Marsans 

103-104-105 
162-163 
169-170 

171-172-173-174 
 226-227 

  
 
SEGONA.- DESCRIPCIÓ DE LES PARADES I DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Les característiques dels llocs de venda per adjudicar en aquest moment al mercat de 
MARSANS són les següents: 
 
Núm. de la parada: 103-104-105 
Dia de Mercat: Dijous 
Dimensió de la parada: 6 metres lineals 
Article de venda: Drogueria i perfumeria 
Oferta econòmica: 2.000€ 
Taxa de transmissió: 319,95€ 
 
Núm. de la parada: 162-163 
Dia de Mercat: Dijous 
Dimensió de la parada: 4 metres lineals 
Article de venda: Calçat  
Oferta econòmica: 1.500€ 
Taxa de transmissió: 213,3€ 
 
Núm. de la parada: 169-170 
Dia de Mercat: Dijous 
Dimensió de la parada: 4 metres lineals 
Article de venda: Roba Interior 
Oferta econòmica: 1.000€ 
Taxa de transmissió: 213,3€ 
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Núm. de la parada: 171-172-173-174  
Dia de Mercat: Dijous 
Dimensió de la parada: 8 metres lineals  
Article de venda: Roba interior  
Oferta econòmica: 3.000€ 
Taxa de transmissió: 426,60€ 
 
Núm. de la parada: 226-227           
Dia de Mercat: Dijous 
Dimensió de la parada: 4 metres lineals  
Article de venda: Flors i plantes  
Oferta econòmica: 2.500€ 
Taxa de transmissió: 213,30€  
 
Segons la Disposició Transitòria primera de l’ Ordenança de venda no sedentària 
aprovada el 9 de novembre, aquestes autoritzacions restaran prorrogades fins el 7 
d’octubre de 2025. 
 
S’adjunta a aquestes Bases plànol d’ubicació de les parades. (annex1) 
 
 
TERCERA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS SOL.LICITANTS 
 
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no sedentària 
les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes i societats de caràcter 
familiar si compleixen els requisits exigibles per a les persones físiques, residents a 
Espanya, que no hagin incorregut en cap dels supòsits d’incapacitat o de prohibició 
de contractar que determina la legislació vigent, amb plena capacitat d’obrar, que no 
estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb 
l’Administració previstos a l’article 71, 72 i 73 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els sol·licitants, tant si són persones naturals com jurídiques designaran un únic 
representant davant l’Ajuntament. 
 
Els sol·licitants hauran d’estar al corrent de totes les seves obligacions econòmiques 
amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Els sol·licitants hauran de complir tots els requisits establerts en l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals de Cornellà de 
Llobregat. 
 
QUARTA.- SOL·LICITUDS. 
 
Les sol·licituds es presentaran  i s’acompanyaran de la següent documentació: 

 
- Fotocòpia del DNI/NIE del treballador autònom. 
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- En el cas de ser estranger, s’haurà d’aportar el corresponent permís de 
residència en vigor. 

 
- Alta d’autònoms o del règim de seguretat social que correspongui. En cas 

de no disposar per inici d’activitat, es presentarà una declaració jurada 
conforme es compromet a donar-se d’alta d’autònoms o del règim de 
seguretat social corresponent si resultés adjudicatari d’una parada i 
presentarà la documentació en el període de formalització de l’autorització. 

 
- Alta de l’epígraf corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

 
- Declaració jurada: 
 

 Que compleixen els requisits establerts en l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals de 
Cornellà de Llobregat. 

 Que reuneixen les condicions establertes sobre els productes 
oferts a la venda. 

 Que mantindrà el compliment d’aquests requisits durant 
l’exercici de l’activitat. 
 

- S’haurà de fer constar en la sol·licitud quin mercat i quina parada 
sol·licita. Tenint en compte que nomès podràn sol·licitar una parada per 
mercat i a més que el Mercat de Marsans i el Mercat de Sant Ildefons es 
realitza el mateix dia de la setmana, llavors únicament podran presentar-
se a un dels dos.  
 

CINQUENA.- COMPOSICIÓ DE LA TAULA DE VALORACIÓ 
 
La Taula de valoració estarà formada per: 

 
President: Antonio Martinez Flor 
Vocal: Carme Costafreda Roda 
Vocal: Mª Pilar Redondo López 
Vocal: Juan Manzanares Rico 
Vocal: Manel Camus Avellanas 
Vocal:  Heliodora Amador Palomar 
Secretària: La Secretària General o en qui ella delegui 
 

Serà l’òrgan que valorarà la documentació aportada pels sol·licitants i el degut 
compliment dels requisits exigits en aquestes bases, també l’ encarregat de portar a 
terme l’adjudicació de les citades llicències. 
 
SISENA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
 
La sol·licitud haurà de presentar-se juntament amb la documentació pertinent en el 
termini de 20 dies des del següent de la publicació de la convocatòria                     
per a les transmissions en el Portal de Transparència, en l’apartat d’informació 
pública, (http://governobert.cornella.cat/informacio-publica).   
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Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, considerant dissabte com a tal, 
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, podran presentar-se en 
qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les  Administracions Públiques. 
 
Quan la documentació s’envií per correu, el sol·licitant haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament en la oficina de Correus i anunciar al Departament 
d’Activitats la remissió de la seva sol·licitud, que haurà d’entrar abans de la 
finalització de l’hora i dia establert com a termini de presentació de les sol·licituds. 
Transcorregut  deu dies següents a la data de finalització del període de presentació 
de sol·licituds, sense haver-ne rebut la documentació en l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
 
SETENA.- ADMISSIÓ DELS SOL·LICITANTS 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent aprovarà, 
en el termini màxim de tres mesos, la llista provisional de les persones sol·licitants 
admeses i excloses  i es concedirà un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà 
de la publicació al Portal de Transparència, en l’apartat d’informació pública, 
(http://governobert.cornella.cat/informacio-publica), per presentar les reclamacions 
i/o esmenes que es considerin oportunes. 
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 15 dies hàbils següents a 
la finalització del termini de presentació. Transcorregut el termini esmentat sense 
que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades. 
 
Un cop examinades les al·legacions que s'hagin pogut presentar, l’òrgan competent 
aprovarà la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, la qual també es farà 
pública al Portal de Transparència, en l’apartat d’informació pública, 
(http://governobert.cornella.cat/informacio-publica), per a general coneixement de 
les persones interessades. Contra la resolució d'aprovació de la relació definitiva de 
sol·licitants admesos i exclosos es podrà interposar un recurs d'alçada davant 
l’Alcaldia en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposa l'article 121 i 
122 de la Llei 39/2015, d'1 d’ octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 
VUITENA.- PROCÈS D’ADJUDICACIÓ 
 
El procediment d’adjudicació de les parades serà d’adjudicació directe sempre i quan 
el nombre de sol·licituds no superi el nombre d’autoritzacions a transmetre i que les 
sol·licituds compleixin amb els requisits establert en aquestes bases.  
 
En el cas que hi hagi més sol·licituds que  autoritzacions a transmetre,  l’adjudicació 
de les autoritzacions es farà mitjançant sorteig. El sorteig donarà com a resultat una 
llista de l’ordre dels adjudicataris, ja que en el cas que la persona resultant com 
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adjudicatària no compleixi amb les seves obligacions perdrà el dret a favor del 
següent de la llista. 
 
El dia, hora i lloc del sorteig serà publicat al Portal de Transparència, en l’apartat 
d’informació pública, (http://governobert.cornella.cat/informacio-publica). 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar l’autorització mitjançant document administratiu 
no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Prèviament haurà d’acreditar el pagament de l’import sol·licitat pel transmetent per a 
la transmissió de les parades de venda no sedentària i el pagament de la taxa per la 
transmissió de les parades.  
 
En el cas que no hi hagin sol·licituds per alguna de les autoritzacions a transmetre, 
l’espai concedit quedarà a disposició de l’Ajuntament i el marxant no tindrà dret a 
indemnitazcio de clase alguna, donant la possibilitat que el marxant pugui sol·licitar 
a l’Ajuntament continuar amb la seva activitat, sempre i quan es continuïn complin 
amb els requisits establerts en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària als 
mercats setmanals i no podrá sol.licitar transmetre la parada novament fins 
transcorregut com a mínim 6 mesos. 
 
 
DECENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS. 
 
Els que resultin adjudicataris dels llocs assumeixen expressament les obligacions i 
deures fitxats en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats 
setmanals de Cornellà de Llobregat i queden sotmesos al règim sancionador previst 
en la mateixa, quan els sigui aplicable. 
 
 
ONZENA.- JURISDICCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Amb l’acceptació de les bases, s’entén que el sol·licitant renuncia a qualsevol fur i 
privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que 
puguin suscitar-se. 
 
Atès el caràcter exclusivament administratiu del procediment, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o la 
jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes 
d’aquest procediment, es resoldran per l’òrgan competent, els acords del qual 
posaran fi a la via administrativa; contra aquests acords es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé recurs 
contenciós administratiu conforme al que disposa la Llei reguladora de la dita 
jurisdicció. 
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No podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu fins que no s’hagi resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 
 
 
Sr. Antonio Martinez Flor 
TINENT D’ALCALDE I REGIDOR 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I  
ESPAI PÚBLIC  
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SOL·LICITUD ADJUDICACIÓ PER TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE VENDA NO 
SEDENTARIA DE 5 PARADES EN ELS MERCATS DE MARXANTS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 
1.- Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms/raó social: NIE/NIF/CIF  
Adreça:  Telèfon: 
Població:  
Adreça electrònica 

CP.:  

 
2.- Dades del representant i de la notificació (en el cas que sigui diferent a l’anterior) 
Nom i cognoms:  NIE/NIF: 
Qualitat de la representació:  
Adreçar les notificacions a nom de:  
Domiciliació: Telèfon:  
Població:                                                                          CP: E-mail:  

 
3.- Exposició dels Fets 
Que vistes les Bases particulars reguladores en la transmissió de l’autorització municipal per a l’exercici de venda no 
sedentària de parades en els mercats de marxants d’aquest municipi, 
Sol·licito: 
Formar part del procediment d’adjudicació de: 
Mercat Marsans: 
 

 Parada 103-104-105 
 

 Parada 162-163        Parada 169-170 
 

 
 Parada 171-172-173-174 

 

 
 Parada 226-227  

 
NOTA: Només es pot marcar una parada de les 5 ofertades.  

 
4.- Documentació que s’adjunta 
 

 DNI O NIE  
 

 Permís de residència en vigor, en el cas de ser estranger 
 

 Alta d’autònoms o de règim de seguretat social que correspongui o declaració jurada conforme es donarà d’alta en     
el cas de ser adjudicatari/a 
 

 Alta de l’epígraf o dels epígrafs corresponents a l’Imposts d’Activitats Econòmiques 
 

 Declaració jurada: 
 que compleixen els requisits establerts en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats 

setmanals de Cornellà de Llobregat. 
 que reuneixen les condicions establertes sobre els productes oferts a la venda. 

 que mantindran el compliment d’aquests requisits durant l’exercici de l’activitat. 

 
5.- Declaració 
El/La sotasignant DECLARA que són certes totes les dades que figuren a la present sol·licitud, així com a la 
documentació que s’adjunta.  

 
Cornellà de Llobregat,   a          de                            de 2019                                  SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 
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DECLARACIÓ JURADA 
 
ElSr./La Sra.________________________________________________ amb NIE/NIF número 
___________________ 
 
 
DECLARA que el/la sotasignant compleix el següent: 
 

1. Els requisits establerts en l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària als 
mercats setmanals de Cornellà de Llobregat. 
 

2. Les condicions establertes sobre els productes oferts a la venda. 
 

3. I que es compromet a mantindre aquests requisits durant l’exercici de l’activitat. 

 
 
Cornellà de Llobregat, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
Signatura 
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DECLARACIÓ JURADA 
 
El Sr./La Sra.________________________________________________ amb NIE/NIF número 
___________________ 
 
 
 
DECLARA que el/la sotasignant es compromet a: 
 
 

1. Donar-se d’alta d’autonoms o de règim de Seguretat Social que correspongui, en el 
cas de ser adjudicatari/adjudicatària d’una de les parades a transmetre. 
 

2. A presentar l’esmentada documentació del punt núm. 1 durant el període de 
formalització de l’autorització. 

 
 
 
Cornellà de Llobregat, ____ de ___________ de 2019. 
 
 
Signatura 
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Annex I 
 
Mercat Marsans 
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