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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA-DELEGADA D' URBANISME I OBRES, VIA PÚBLICA I 
MANTENIMENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT DE L'OCUPACIÓ I TURISME

Inspecció i Mercats - AMD-VP- 2022/16870.- L’article 6 de l’Ordenança municipal 
reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels de data 
30 de juny de 2017, estableix que l'ajuntament, per tal de garantir la transparència, la 
imparcialitat, la no discriminació i la igualtat en l'accés de les parades vacants en el 
mercat no sedentari de Castelldefels, realitzarà un sorteig públic de les sol·licituds 
presentades.

En compliment del que disposa el paràgraf primer de l’article esmentat, la Comissió de 
seguiment del mercat en reunió celebrada el 11/07/2022 en el punt 3, va 
determinar els criteris d’adjudicació de les parades vacants i de les parades amb 
transmissió econòmica, acta que forma part integrant del present expedient i que, en 
síntesis, preveu que:

“... Per a facilitar la mobilitat i la millora de les condicions de venda, primer es tindran 
en compte les sol·licituds de les persones que siguin titulars d’una parada en el mercat 
de venda no sedentària de Castelldefels. 

Pel que fa a les sol·licituds presentades per optar a una de les parades vacants, s’acorda 
que cada sol·licitant tant sols podrà optar a una d’aquestes parades i podrà determinar 
l’article de venda per la parada a la que vulgui optar, però en cas de que hi hagin 2 o 
més sol·licituds per una mateixa parada, es procedirà a l’adjudicació directe per aquella 
sol·licitud en la que l’article de venda no correspongui a confecció ni a calçat.

Els articles podran ser tots aquells que permet l’ordenança del mercat de venda no 
sedentària de Castelldefels.

 
En el supòsit que finalment, després de tenir en compte les prescripcions descrites 
anteriorment, hi hagin 2 o mes aspirants per parada, l’adjudicació es decidirà 
mitjançant un  sorteig entre els sol·licitants d’aquella mateixa parada.

El procediment d’adjudicació de les parades amb transmissió econòmica, quedarà inclòs 
en el mateix procés d’adjudicació de les parades vacants i amb les mateixes condicions i 
característiques que té actualment la parada que es vol transmetre.  

Es determina que el sol·licitant d’aquest supòsit podrà optar simultàniament a una de 
les parades amb transmissió econòmica i a una de les parades vacants. En cas de 
presentar simultàniament una sol·licitud per una parada amb transmissió econòmica i 
una sol·licitud per una parada vacant, tindrà prioritat la sol·licitud amb transmissió 
econòmica.

Així mateix, si hi han 2 o mes aspirants per parada, l’adjudicació es decidirà mitjançant 
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un  sorteig entre els sol·licitants d’aquella mateixa parada. 

En el supòsit de que en el procediment de les parades amb transmissió econòmica, 
alguna d’elles quedi deserta, aquestes passaran a disposició de l’Ajuntament per a que 
es procedeixi a la seva adjudicació fora d’aquest procés.”

L’article 15.7 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires estableix que 
les autoritzacions per a la venda i la prestació de serveis de manera no sedentària en 
mercats de marxants són transmissibles de manera prioritària, als marxants que, tot i 
complir els requisits per a accedir a places de característiques similars en els mercats 
que se celebrin en el municipi, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer 
concurs de concurrència competitiva convocat per l'ajuntament. I en cas de no haver 
marxants que compleixin aquest requisit, l’ajuntament ha de convocar una oferta 
pública detallant les característiques de la plaça i l'import sol·licitat per a la transmissió.

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència 
de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia de data 22 de 
setembre de 2021 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28/09/2021),

DISPOSO:

Primer.- Aprovar, d’acord amb l’exposat, les condicions per l'adjudicació de noves 
parades amb les determinacions següents:

a) Model de sol·licitud.

El model de sol·licitud per optar a una parada vacant i/o amb transmissió econòmica i 
l’annex es podran trobar en la web municipal, en el perfil del contractant.

b) Calendari del procés de licitació.

El procés s’inicia amb la presentació del 3 al 31 d’octubre en el registre general de 
l’Ajuntament, les sol·licituds per optar a una parada vacant i/o a una parada amb 
transmissió econòmica, de forma presencial amb cita prèvia a l’OAC o de forma 
telemàtica a la web de l’ajuntament de Castelldefels, adjuntant la     documentació 
següent:

- Còpia DNI/NIE o CIF en cas de persona jurídica i DNI/NIE del representant ( si 
escau).

- En cas de que el sol·licitant sigui una persona jurídica, còpia de les escriptures de 
la societat i poders de la representació (si escau).

- Proposta gràfica de les característiques de la parada, adjuntant un croquis  o 
fotografies de la mateixa, amb la descripció dels articles de venda.

- Proposta o pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de 150.000 €.

- Model de sol·licitud i Annex degudament emplenats i signats.



c) Determinació del número de parades a atorgar.

Hi ha 10 parades per atorgar amb la condició de vacants, ubicades totes elles al C. 
M. AURÈLIA CAPMANY, amb les referències i característiques següents:

AC-15 de 4 metres
AC-19 de 5 metres 
AC-26 de 6 metres
AC-28 de 6 metres 
AC-39 de 5 metres
AC-44 de 6 metres
AC-45 de 5 metres
AC-55 de 5 metres
AC-61 de 5 metres
AC-66 de 6 metres

Hi ha 5 parades per atorgar amb la condició de transmissió econòmica, 1 ubicada al C 
M. AURÈLIA CAPMANY i 4 ubicades a la RBL BLAS INFANTE, amb les referències i 
característiques següents:

Referencia parada Article Metres Import

AC-18 confecció 10 1.250,- €

BI-58 confecció 9 4.000,- €

BI-81 confecció 7 4.500,- €

BI-104 confecció 6 2.000,- €

BI-106 confecció i complements 6 2.000,- €

Transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds, la Comissió de seguiment 
realitzarà la confecció del llistat provisional de les sol·licituds admeses al sorteig de les 
10 parades vacants i de les 5 parades amb transmissió econòmica.

Segon.- Publicar en un termini de 5 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’últim  
dia per a la presentació de sol·licituds, el llistat provisional d’admesos, en el e-tauler 
d’anuncis de l’ajuntament i en el Perfil del Contractant de la pàgina web municipal; 
indicant el lloc, el dia i l'hora del sorteig de cada parada.

El número d’entrada de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament de 
Castelldefels determinarà el número d’ordre en cada llistat.

Transcorreguts tres dies hàbils després de la celebració del sorteig, es publicarà el 
resultat del mateix en el e-tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el Perfil del 
Contractant de la pàgina web municipal

Tercer.- Anunciar el procediment de l'atorgament d’aquestes noves llicències en el 



Perfil del Contractant de la pàgina web municipal, en el e-tauler de l'ajuntament de 
Castelldefels i en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Traslladar aquesta resolució als interessats i a l’Associació de comerciants no 
sedentaris de Castelldefels, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD 
128/2018.




