ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
COMERÇ I CONSUM

CONVOCATÒRIA
D’OFERTA
PÚBLICA
DE
TRANSMISSIÓ
D’
UNA
AUTORITZACIÓ DE VENDA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL
MERCAT CENTRAL.
De conformitat amb el que disposa l’article 15.7 b) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de
comerç, serveis i fires, s’obre la convocatòria d’oferta pública de transmissió d’ una
autorització de venda del mercat de venda no sedentària del Mercat Central.
1. OBJECTE
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Per Decret de la Regidora de Comerç, Consum i Turisme 6235/2020, de 1 d’ octubre
de 2020 s’ha aprovat la convocatòria d’oferta pública de transmissió d’ una parada del
Mercat de venda no sedentària del Mercat Central.

CVE 2020029901

Convocatòria d’oferta pública de transmissió de les autoritzacions de venda en
parades dels Mercats de venda no sedentària de Sabadell

A

EDICTE

Nº
Parada

15

Mercat

Freqüència

Titular

Dia de
venda

Activitat

Dimensions

Preu de
transmissió

Mercat
Central

Setmanal

Jordi Forcada
Matheu

Dilluns

Confecció

8 ml

5.000 €

2.- CONDICIONS PER OPTAR PER LES PLACES OFERTES EN TRANSMISIÓ
a) Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita
en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l'exercici de la
venda no sedentària.
b) Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan
en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la
normativa específica vigent .
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característiques i per l’ import que a continuació es detallen:

B

següent parada del Mercat de venda no sedentària de Sabadell amb les

Data 30-10-2020

Convocar l’oferta pública de transmissió de l’ autorització per exercir la venda en la

h) Quan es tracti de cooperativa, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors
estan adscrits al mateix règim de la seguretat social, d’acord amb el que s’estableixi en
els Estatuts socials de la cooperativa.
3.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
Per poder participar a la convocatòria de transmissió d’autoritzacions l’interessat/da
ha de presentar una declaració responsable en que manifesti:
a) El compliment dels requisits establerts a l’apartat 2 de la present convocatòria i el
compromís de mantenir aquest compliment durant el període de vigència de
l’autorització.
b) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les requisits
exigits .
c) Fer constar en la sol·licitud l’autorització expressa a l’Ajuntament per tal que
anualment pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el compliment
de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, així com altres consultes en
els registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques.
4. TERMINIS
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà del dia de la
publicació d’aquest anunci en el BOP de Barcelona i finalitzarà 15 dies naturals
desprès. La sol·licitud es formalitzarà amb l’annex d’aquesta convocatòria.
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g) 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 requereixen, segons les disposicions vigents.

Data 30-10-2020

f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions especifiques que
siguin d’aplicació als productes que s’ofereixen a la venda.
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e) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de
300.000,00 €.

B

d) Estar donat d’alta i al corrent de pagament, en el regim de la Seguretat Social que
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació als seus possibles empleats. En
aquest sentit no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es
refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió
en el règim de treballadors autònoms si es donen els condicions previstes a la
normativa de la Seguretat Social.

A

c) 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 i no tenir deutes vençuts amb l’Ajuntament de Sabadell.

5. TRAMITACIÓ
Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s’aporti la documentació que
es detalla a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria. Així mateix es podrà presentar per
qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Montserrat González Ruiz
Tinenta d’ alcaldessa de l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu
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Sabadell, 20 d’ octubre de 2020

Data 30-10-2020

Si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per a optar per una
mateixa plaça de les que s’ oferten en transmissió, l’adjudicació es farà per sorteig.
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Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa als
interessats s’entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

B

La resolució s’ha d’adoptar en el termini màxim de tres mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

A

6. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
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ANNEX
SOL.LICITUD PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA DE TRANSMISSIÓ
D´AUTORITZACIÓ D´UNA PARADA DEL MERCAT NO SEDENTARI DE
SABADELL

NIF

Domicili

e-mail

Població

C.Postal

Telèfon/s

SOL·LICITA
Participar en la convocatòria de transmissió d´autorització de la següent parada d´un mercat no sedentari
de Sabadell
- Mercat no sedentari de:
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Nom i Cognoms
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A

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
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- Dia de la setmana de cel·lebració del mercat:
- Metres lineals
- Activitat
- Import de la transmissió :

CIF de l´empresa en cas de ser persona jurídica i escriptura o document de constitució.
Document acreditatiu de la respresentació, si s´escau
Còpia de l´alta o últim rebut de l´IAE i Tresoreria de la Seguretat Social dels interessats i autorització de consulta
Declaració responsable del nou titular (signant el revers d´aquest full).

AUTORITZO l´Ajuntament de Sabadell a consultar les dades relatives
al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Sabadell, a

d

de 20

Signatura del sol·licitant
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Còpia del DNI, NIE o NIF

Data 30-10-2020

Documentació que s´adjunta : (marqueu el que correspongui)

D´acord amb el que disposa l´article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal l´informem que les dades facilitades s´incorporaran al fitxer Mercats i Encants, creat per l´Ajuntament de
Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc 1 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de gestionar les llicències de venda. No
s´efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d´accés, rectificació,
oposició i cancel·lació, adreçant-se, a qualsevol de les oficines d´atenció al Ciutadà de l´Ajuntament.

B

AJUNTAMENT DE SABADELL

COMERÇ I CONSUM

Estic en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent (en el
cas de comerciants extracomunitaris).

3)

Estic donat d´alta de l´epígraf corresponent a l´impost sobre activitats econòmiques i estic al corrent del
pagament de la tarifa o, en cas d´estar-ne exempt, estic donat d´alta en el cens d´obligats tributaris.

4)

Estic donat d´alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els treballadors
contractats, i estic al corrent de les obligacions amb aquest organisme.

5)

Compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques per aplicar als productes que
estiguin a la venta.

6)

Disposo de la documentació que acredita que compleixo amb la normativa vigent sobre higiene i manipulació
d´aliments, si s´escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

7)

Disposo d´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.

8)

Disposo de la tarjeta de transport (si s´escau).

9)

Estic al corrent de totes les obligacions fiscals inherents a l´exercici de la venda no sedentària, tant estatals
com autonòmiques i locals i no tinc deutes vençuts amb l´Ajuntament de Sabadell.

10) Compleixo amb les condicions específiques de la llicència.
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2)
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Estic legalment constituïda, incrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d´incloure l´activitat
que vol prestar (en cas de persones jurídiques).
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1)

Data 30-10-2020

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, d´acord amb la normativa vigent en matèria de mercats de venda
no sedentària, que:

A

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARTICIPANT A LA CONVOCATORIA
DE TRANSMISSIÓ
AUTORITZACIÓ D´UNA PARADA DEL MERCAT NO SEDENTARI DE
SABADELL

12) En cas de ser respresentant, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d´acord amb la corresponent
escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil, si s´escau.

Sabadell, a

d

de 20

Signatura de la nova persona titular del lloc de venda
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11) Mantindré el compliment dels requisits anteriors durant el termini de vigència de l´autorització.

B

NOM:
D.N.I.
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