ANUNCI
Exp. SJ-17-107
El Regidor del Districte de Sant Martí en data 31 de juliol de 2019 ha adoptat la següent resolució:

Els interessats en participar a la convocatòria hauran de presentar, al Registre del Districte de Sant Martí,
una instància per a cadascun dels mercats en els que desitgin participar (annex 1), amb els documents que
figuren als annexos 2 i 3, degudament emplenats.
Els documents que caldrà presentar estaran a disposició dels interessats al Departament de Llicències i
Inspecció del Districte de Sant Martí.
Barcelona, 16 de setembre de 2019
Rocio Benito i Arranz
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
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2
18
40
44
47
58
63
85

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A continuació s’adjunta la relació de les parades de parades de venda no sedentària vacants al mercat de
Sant Martí de Provençals i al mercat del Besós.

B

Segon.- CONVOCAR el procediment per a l’adjudicació dels llocs de venda vacants al mercat de Sant Martí
de Provençals i al mercat del Besós, i OBRIR un període de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de
publicació de la convocatòria en el BOPB per tal que els interessats presentin la corresponent sol·licitud de
parada, d’acord amb allò previst a les Bases de la convocatòria per a l’adjudicació de llocs de venda no
sedentària vacants al mercat de Sant Martí de Provençals i al mercat del Besós, publicades al BOPB de 262-2018.

A

Primer.- FER PÚBLICA la llista de parades de venda no sedentària vacants definitiva al mercat de Sant
Martí de Provençals i al mercat del Besós.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS D’ÚS COMÚ ESPECIAL PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA
(cal assenyalar el mercat per al que es presenta la sol·licitud)

DADES DEL SOL·LICITANT
DNI / NIF
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
CARRER

NÚMERO

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON DE CONTACTE

E-MAIL

POBLACIÓ

CODI POSTAL

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA REPRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPLEAT O SOCI DE L’ENTITAT QUE HAGI DE FER ÚS DE
L’AUTORITZACIÓ
DNI / NIF
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
CARRER

NÚMERO

POBLACIÓ

CODI POSTAL

DOCUMENTACIÓ QUE S’ ADJUNTA
Fotografia/es de les instal·lacions.
Documentació acreditativa dels circumstàncies previstes a les bases de la
convocatòria per a la valoració de les sol·licituds. La no-acreditació documental
d’aquestes circumstàncies, dins el període de presentació de les sol·licituds, implica
que el criteri afectat no es consideri a l’efecte de baremació.
La presentació d’aquesta sol·licitud suposa acceptar el contingut de la totalitat de les
clàusules o condicions de les bases que regeixen el procediment per a l’atorgament
de les autoritzacions.
Barcelona, a ................. de .............................de 2019
Signatura

Data 26-9-2019

NÚMERO
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CARRER

B

En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica
DADES DEL REPRESENTANT
DNI / NIF
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
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DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

https://bop.diba.cat

MERCAT DEL BESÓS

A

MERCAT DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

ANNEX 2
DECLARACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A L’EXERCICI DE LA
VENDA NO SEDENTÀRIA

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica
DADES DEL REPRESENTANT
DNI / NIF
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

x
x

x
x
x

DECLARO:
NO ESTAR AFECTAT per cap de les circumstàncies d’incapacitat per contractar amb l’Administració.
COMPLIR els següents requisits.
Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui així com els treballadors contractats, i estar al
corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
Estar donat d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament
de la corresponent tarifa, o estar exempt i donat l'alta en el cens d'obligats tributaris, i estar al corrent de
pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.
Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions específiques a aplicar als productes a la venda
i, en el seu cas, estar en possessió de la documentació que acredita el seu compliment segons les disposicions
vigents.
Disposar d’assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura dels riscos derivats de l'exercici de l'activitat
comercial desenvolupada.
Complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
En cas de persona jurídica, estar legalment constituïda i inscrita en el Registre oficial corresponent, així com que
l’activitat a prestar està inclosa en el seu objecte social.
En cas de comerciants extracomunitaris, estar en possessió dels permisos de residència i de treball per compte
propi que estableix la normativa específica vigent.
En cas de cooperatives, estar tots els socis treballadors estant adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social
(General o Especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els Estatuts socials de la
cooperativa.
DISPOSAR de la documentació que ho acrediti a partir de l'inici de l'activitat.
EL COMPROMÍS de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.
QUE AUTORITZO a l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions competents per tal de comprovar el
compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament
els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques i per a realitzar les comprovacions que consideri
necessàries, per qualsevol mitjà, en relació a les declaracions efectuades.
Barcelona, a ................. de .............................de 2019.

Signatura
La falsedat en aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió de la sol·licitud presentada o, en el seu
cas, de pèrdua de l’autorització sense dret a indemnització, i sens perjudici de les sancions que puguin ser
aplicades.
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E-MAIL
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TELÈFON DE CONTACTE
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CODI POSTAL

Data 26-9-2019

POBLACIÓ
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NÚMERO

B

CARRER

A

DADES DEL SOL·LICITANT
DNI / NIF
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

ANNEX 3

QUESTIONARI PER VALORAR LES SOL·LICITUDS

SERVEIS
Quins serveis/accions ofereix als clients?
Emprovadors
Pagament amb targeta de crèdit
Servei a domicili
Senyalització de preus
Altres. Indiqui els serveis/accions que ofereix: …………....…………………………..
……………………………………………………………………………………………….

MEDI AMBIENTALS
Quina és la distancia entre el seu domicili i el mercat?
Més de 51 km
De 21 a 50 km
De 0 a 20 km
Disposa d’algun sistema de reciclatge de residus?

NO
SI. Descrigui el sistema que utilitza:
……………………………………………
……………………………………………

Realitza alguna acció per mantenir la neteja de l’entorn?

Utilitza bosses biodegradables o reciclables?

N
NO
S
SI. Descrigui l’acció:
……………………………………
……………………………………

NO
SI. Indiqui el tipus de bosses que utilitza:
………………………………………………
………………………………………………

DESEMPATS
Disposa de parada en altres mercats?

NO
SI. Quin? ..................................................................
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Estructura metàl·lica amb tendal
Estructura de fusta amb tendal
Estructura metàl·lica i para-sol
Estructura de fusta i para-sol
Remolc
Vehicle-tenda
Altres. Descrigui la parada ……………………………………………………………...

CVE 2019031951

Quin tipus de parada té?

Data 26-9-2019

TIPUS DE PARADA Per a valorar aquest criteri ha de presentar una fotografia de la parada
desmuntada i una altra de la parada muntada.
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NO
SI: Indiqui els productes ecològics o artesanals que
ven: …………………………………….................
………………………………………………...…………
…………………………………………………..……….

B

Ven productes ecològics o artesanals?

A

PRODUCTES

