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BASES PER A L’ADJUDICACIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE 

BÉ DE DOMINI PÚBLIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
 
 

Apartat 1. Objecte  
 

Aquest document regula el procediment i els criteris per a l’atorgament 
duna llicència administrativa de caràcter temporal que té per objecte l’ús 
privatiu de la parada número 3 i quarter C-4 del Mercat Municipal Sant 
Salvador de Vilafranca del Penedès, situat al carrer Francesc Macià núm. 1. 
Es garanteixen en el procediment d’atorgament els principis de publicitat, 
objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d’acord 
amb el Reglament General dels Mercats Municipals de Vilafranca del 
Penedès.  
 
Les condicions de l’ús privatiu de les parades són les establertes en aquest 
document, amb les següents característiques:  

 
 

Parada número 3 i quarter número 4 
Localització Mercat Municipal Santa Salvador de Vilafranca del 

Penedès, C. Francesc Macià núm. 1 
Classe: 26,85m2  

Superfície: Parada de venda de pesca salada, conserves, 
assortit d'olives i similars.  
FRESC BLAU (1.3. Pesca salada i conserves de peix) i 
FRESC VERD (3.2. Olives, conserves de vegetals, 
llegums i sucs envasats).  
 

Ús: Número 3 (26,85m2) 
Any de Construcció: Rehabilitat íntegrament l’any 2001. El 2014 es fa 

una reforma parcial.  
Destinació del bé: Mercat Municipal 
Estat de conservació: Bon estat de conservació 
Altres circumstàncies 
rellevants: 

Quarter C4 
 

Horari L’horari del mercat és dilluns a dissabte de 9 a 
21h. Es permet tancar per descans del personal de 
14 a 17h i el dilluns, ja sigui tot el dia o mitja 
jornada. 
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La persona adjudicatària no podrà canviar el producte o especialitat 
proposada, atès que la proposta inicial és vinculant i no es pot modificar 
sense autorització expressa i justificada de l’ajuntament.  
 
La llicència finalitzarà el 30 de setembre de 2026, coincidint amb la 
finalització de la resta de llicències concedides al Mercat de Sant Salvador 

 
Apartat 2. Sol·licitants 
 

Poden sol·licitar l’adjudicació de llicències administratives d’ús privatiu dels 
llocs i espais, les persones naturals o jurídiques de nacionalitat espanyola, 
d’un altre país de la Unió Europea o d’un tercer país amb permís de 
residència i treball, sempre que tinguin plena capacitat jurídica i d’obrar. 
 
No podran ser-ho: 

a. Les persones naturals o jurídiques compreses en qualsevol dels 
casos d’incapacitat assenyalats a la legislació vigent. 
b. Els reincidents en faltes de defraudació en la venda d’articles, quan 
la darrera sanció els hi hagués estat imposada dins el període d’un 
any, anterior a l’anunci de licitació. 
c. Les que no reuneixin les condicions exigibles en el Reglament 
General dels Mercats Municipals de Vilafranca del Penedès.  

 
La forma d'adjudicació de la llicència serà el procediment obert, en el qual 
qualsevol interessat podrà presentar una oferta. 

 
L'adjudicació es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació de 
conformitat amb el que es disposa en aquestes bases.  

 
 
Apartat 3. Convocatòria del procediment 

 
El procediment es porta a terme en règim de concurrència competitiva. 
La present convocatòria s’inicia amb la publicació de les bases al Butlletí 
Oficial de la Província i en l’espai web municipal.  
 
 

Apartat 4. Presentació de les sol·licituds  
 

4.1  Opcions de presentació 
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Presentació electrònica 

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques les 
persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, i aquells que 
representin a un interessat obligat a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració hauran de presentar la sol·licitud de participació 
obligatòriament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (www.vilafranca.cat).  
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran 
d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura 
admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
Una vegada realitzada la presentació, l’interessat/da licitador/a rebrà un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el 
segell de temps. 
 
Presentació manual 
Les persones físiques poden presentar la documentació electrònicament, o 
bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Vilafranca (C/ Cort, 14). 
Les proposicions podran presentar-se també en qualsevol dels llocs 
establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
L’esmentada documentació ha de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya i anirà degudament signada per la persona 
interessada. 
 
4.2. Termini de presentació 
 
Les proposicions s’hauran de presentar dins del termini de 15 dies hàbils a 
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial 
de la Província.  
 
4.3 Documentació a aportar 

 
Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs  

a) Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com 
Annex 1  
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Documentació acreditativa dels criteris subjectes a un judici de 
valor  
 

a) Projecte comercial 
 
Documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica 
 

a) Memòria descriptiva amb la documentació acreditativa dels criteris de 
valoració automàtica establerts a l’apartat 6 d’aquest document.  

 
En la memòria descriptiva, caldrà explicar i detallar cada un dels 
aspectes valorats. 
 
La proximitat, la producció ecològica o integrada, caldrà acreditar-la 
mitjançant el certificat oficial (CCPAE, CCPAI, Certificat de proximitat, 
registre sanitari, etc.). 

 

El contingut de la documentació serà examinat pels integrants de la mesa 

de valoració (veure apartat 5). Es valoraran els diferents ítems en funció de 

la documentació acreditativa aportada.  

 

 
La mesa de valoració que es constituirà per a l’adjudicació de la llicència 
estarà formada per:  
 
PRESIDENT/A: Cap del Servei de Promoció Econòmica 

VOCALS: 1 tècnic/a de Mercats, 1 tècnic/a de Comerç, 1 tècnic/a de Salut, 

1 tècnic/a de Medi ambient. 

La mesa estudiarà les proposicions presentades i les valorarà assignant-los 

una puntuació. 

 
1. Per formular la proposta d’adjudicació, la mesa de valoració emetrà 
informe valorant i puntuant les sol·licituds degudament presentades i que 
no hagin quedat excloses per incompliment dels requisits exigibles, aplicats 
a les dades que resultin exclusivament de la documentació presentada i 
d’acord amb els següents criteris: 
 

Apartat 5.  Mesa de Valoració 

Apartat 6.  Instrucció del procediment i criteris d'adjudicació 
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Criteris avaluables de forma automàtica 
 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de l’autorització per la 
parada número 3, per ordre decreixent d’importància, seran els següents: 
 
a) Qualitat del producte: producte de proximitat/ ecològic/ artesà/ altres 

criteris de qualitat, amb la corresponent certificació (fins 30 punts, 10 
punts per a cada tipologia: proximitat/ ecològic /artesà).   

• De 0-50% del total dels productes: 3 punts. 
• De 51-75% del total dels producte: 6 punts 
• De 76- 100% del total de productes: 10 punts 

 
b) Diversificació de l’oferta: 

• 2 punts per a cada categoria de producte que complementi  
l’oferta existent al mercat, fins a un màxim de 20 (p/e bacallà, 
olives, anxoves,...). 

• 0,25 punts per cada referència dins de cada categoria de 
producte, fins a un màxim de 10 (p/e olives arbequines, d’Aragó, 
farcides...). 

 
c) Oferta de serveis a la clientela (repartiment a domicili, compra on-

line,...) (fins 10 punts). És indispensable disposar de datàfon.  
• S’atorgaran 2 punts per a cada servei ofertat.  

 
d) Campanyes de promoció per a la posada en marxa i per incentivar 

l’activitat  comercial (fins a 5 punts). 
• S’atorgaran 2 punts per a cada acció comercial o campanya 

 
e) Accions de protecció del medi ambient (gestió dels residus, 

disminució dels residus d’un sol ús, cicle vital del producte, etc) (fins a 7 
punts).  

• Mesures de reducció d’embolcalls d’un sol ús (eliminar 
embolcalls d’un sol ús, substituir la bossa de plàstic per la 
compostable o similar quan sigui inevitable facilitar bossa,  
suprimir les safates de plàstic i porexpan, incorporar envasos 
de vidre, oferir la venda a doll, evitar el sobreempaquetatge 
superflu, incorporar els envasos retornables,  etc) (fins a 4 
punts) 

• Gestió dels residus generats (endur-se els residus per a un 
segon ús, com el compostatge dels camps o l’alimentació 
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animal, reutilització o aprofitament de caixes i embalatges 
secundaris per altres usos, etc) (fins a 3 punts) 

• Incorporar mesures d’estalvi i eficiència energètica (sistemes 
d’estalvi i eficiència energètica en la il·luminació, en els 
sistemes de refrigeració, en el transport, etc) (fins a 3 punts) 
 

f) Realització d’accions formatives que millorin les competències 
professionals (fins a 3 punts) 

• Més de 50 hores de formació: 6 punts 
• De 20 a 50 hores de formació: 3 punts 
• De 5 a 19 hores: 1 punt 

 
Criteris subjectes a un judici de valor 
 

a) Projecte comercial presentat (fins a 15 punts) Es valorarà la 
innovació, el grau de detall, la filosofia d’empresa, la qualitat del 
projecte, l’ús de les TIC, la imatge comercial, la infraestructura 
prevista per a la parada, etc. 

 
2. La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les 
sol·licituds presentades. 
 

 
 

1. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern local, 
que serà qui resoldrà l’adjudicació de la llicència.  

2. La notificació de la resolució del procediment als interessats es 

publicarà al Butlletí Oficial de la Província i a l’espai de la web municipal.  

3. Si el titular de la llicència renunciés a la mateixa, així com també si la 
llicència restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà 
concedir-la al candidat amb la segona major puntuació.  

 

El termini de resolució del procediment serà com a màxim de tres mesos 

des de l’aprovació de l’acord de convocatòria per la Junta de Govern Local. 

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 

Apartat 7. Resolució del procediment 
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ha/n estat desestimada/es  (segon paràgraf de l’art. 25.1. a) de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques). 

 
L’adjudicatari  haurà de satisfer  la taxa per la prestació de Serveis als 
mercats municipals, establerta en l’ordenança fiscal número 9 i que per a 
l’exercici 2021 és la següent: 
 
MERCAT DE SANT SALVADOR 
1.- Llocs de venda que tinguin accés des de l'interior del mercat, amb 
independència del fet que en puguin tenir també des de l’exterior, per m2 i 
per cada mes………......................................................................3,47 €  
2.- Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris, 
per m2 i per mes..................................................................... 10,34 €  
3.- Utilització de cambres frigorífiques per m2 , per cada mes...... 16,63 € 
 
Seran per compte de les persones adjudicatàries totes les despeses de 
consum d’energia elèctrica, telèfon i aigua de l’espai adjudicat, així com les 
contractacions amb les empreses de serveis adequades. També anirà pel 
seu  compte  la neteja de la parada. La recollida de residus sòlids estarà 
subjecta al que estableix l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
D’acord a l’establert al punt 2) de l’article 7 de l’Ordenança Fiscal nº 9- 
Taxa per prestació de serveis dels Mercats Municipals, “tindran una 

bonificació del 30% de les quotes mensuals durant el primer any d’activitat 

de les parades esmentades en el punt 1 i que acreditin la situació d’atur 

(amb almenys sis mesos en aquesta situació) en el moment d’inici de 

l’activitat”. 

 

D’acord a l’establert al punt 3) de la mateixa ordenança, “Les parades que, 

dins la seva oferta variada i habitual ofereixen productes alimentaris de 

proximitat (aquells conreats i/o produïts a les comarques de l‘Alt Penedès, 

el Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, l’Alt Camp i el Baix Llobregat, d’acord a 

la delimitació normativa que en faci la regidora de mercats) gaudiran d’un 

20% de bonificació de les quotes mensuals” d’acord als requisits establerts 
en l’ordenança fiscal.  
 

 

Apartat 8. Taxa 
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Apartat 9. Deures i facultats de l'adjudicatari 
 

Les persones adjudicatàries hauran de realitzar al seu càrrec l’adequació i 
instal·lació de la parada a fi de deixar l’espai que se’ls hagi adjudicat i 
objecte de llicència en perfecte estat de funcionament, sense poder realitzar 
la modificació o transformació del domini públic.  Les instal·lacions o petites 
obres, a efectuar dins de l’espai de cada lloc de venda, no es consideraran 
transformació o  modificació del domini públic, sinó adaptacions necessàries 
per al desenvolupament del servei públic”. 

 
Igualment seran a càrrec seu qualsevol modificació de les instal·lacions i 
escomeses que, si s'escau, siguin procedents, com també els aparells 
comptadors de subministraments, així com totes les despeses de 
manteniment i conservació que hi puguin haver i els costos de les 
autoritzacions i llicències necessàries. 

 
El termini màxim d’adequació del lloc de venda serà de tres (3) mesos a 
comptar des de l'endemà de la data d’adjudicació de la llicència .  

 
Tots els paradistes i concessionaris del mercat estan obligats a utilitzar la 
imatge dels Mercats Municipals de Vilafranca del Penedès en les seves 
respectives imatges (rètols, publicitat, etc.).  
S’haurà de complir  estrictament la legislació sobre política lingüística de la 
Generalitat, especialment en matèries com la retolació, la comunicació 
gràfica, l’atenció a la clientela, la senyalització dels productes i preus, etc. 
 
Sense perjudici dels drets i obligacions generals previstos en les normes 
que regeixen les llicències i  la gestió de les activitats, i  en altres punts 
d’aquest plec, seran drets dels/les adjudicataris/es: 
 

• Dret a usar de forma privativa, limitativa i excloent la porció del 
domini públic objecte de la llicència. 

• Obtenir les prèvies llicències i autoritzacions pertinents per a l'exercici 
de l'activitat. 

• Gestionar i explotar l'activitat. 
• Contractar el personal que creguin oportú per al perfecte 

funcionament de l’activitat i la venda; les retribucions d’aquest 
personal queden a càrrec del/la adjudicatari/a, així com el 
manteniment de l’ordre i l’acompliment de les normes del present 
plec. 
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• Retirar, en finalitzar la llicència, els elements mobles que, essent de 
la seva propietat, siguin susceptibles de trasllat, però no els elements 
que s’incorporin o quedin subjectes a l’edifici, els quals esdevindran 
propietat de l’Ajuntament de Vilafranca, sense que generin cap dret 
d’indemnització a l’adjudicatari/a. 

• Subrogar a terceres persones en la llicència, sempre que reuneixin 
els requisits exigits i sol·licitant i obtenint prèviament autorització 
municipal.  
 

Les obligacions dels/les adjudicataris/es són, a més de les previstes en 
altres punts d’aquest plec: 
 

• Abandonar i deixar lliures a la disposició de l’Ajuntament de 
Vilafranca, dins del termini fixat, els béns objecte de la utilització, 
reconeixent la potestat d'aquella per acordar i executar per sí el 
llançament. 

• Assumir la responsabilitat total dels danys materials i personals i dels 
perjudicis que s’ocasionin a la seva clientela o a altres persones, com 
a conseqüència de l’actuació del propi adjudicatari, del personal fix o 
eventual que tingui al seu càrrec, de l’estat deficient dels elements de 
la instal·lació o, en general, del funcionament dels serveis que 
gestionarà, amb la completa indemnitat de l’Ajuntament. Hauran de 
contractar i mantenir a càrrec seu una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi les indemnitzacions exigibles. Les pòlisses s’han de posar en 
coneixement de l’Ajuntament, el qual les ha d’aprovar.  

• Prestar el servei amb precisió i regularitat dins l’espai i horari 
determinats. 

• Mantenir en bon estat de conservació, funcionament i higiene els 
espais concedits, així com els mobles i les instal·lacions vinculades al 
servei i la venda, i substituir-ne els elements deteriorats, perduts o 
sostrets. 

• Adaptar la parada per a la gestió i l’explotació del servei i la venda, 
amb l’aprovació prèvia de l’Ajuntament, sense realitzar obres, així 
com dotar els espais objecte de la llicència de l’equipament i els béns 
que calguin per al bon funcionament del servei.  

• Prestar el servei mitjançant una organització adequada a la categoria 
i prestigi que l’establiment haurà de tenir, dotant-lo dels mitjans 
personals i materials necessaris per a atendre al públic de manera 
òptima. Cal que la parada disposi de datàfon. 

• Satisfer puntualment la taxa  a l’Ajuntament. 
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• Assumir les despeses de qualsevol classe derivades de la 
formalització del contracte i de l’explotació i funcionament del servei i 
la venda, particularment les de naturalesa tributària, les altes de 
comptadors i els consums d’electricitat, aigua, gas i altres 
subministraments i serveis.   

• Acomplir en tot moment les disposicions contingudes a les 
Ordenances municipals i les normes i indicacions dels Serveis 
municipals, especialment les relatives als àmbits d’Urbanisme, Via 
Pública,  Salut Pública, Protecció Ciutadana i Patrimoni. 

• No alienar els béns afectes a la llicència, ni destinar-los a finalitats 
diferents a les previstes. 

• Responsabilitzar-se que el personal faci el seu servei adequadament 
vestit, guardant sempre la màxima pulcritud, i que el tracte amb la 
clientela sigui en tot moment correcte i amable. Caldrà complir les 
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, 
sanitàries, de seguretat i higiene en el treball i prevenció de riscos 
laborals, referides al personal al seu càrrec.  

• Establir les mesures de seguretat contra incendis i antirobatoris 
adients en el recinte d’aquesta llicència . 

• Dedicar l’espai o la parada a l’activitat específica prevista en aquestes 
bases. Qualsevol variació requerirà autorització expressa de 
l’Ajuntament. 

• Complir les normatives comercials, i el Reglament regulador dels 
Mercats Municipals. 

• Complir en cada cas els compromisos establerts en la proposició 
presentada al concurs i que van ser objecte de valoració per a la seva 
resolució. 
 
 
Apartat 10. Facultats de la Corporació 
 

• Revocar les autoritzacions unilateralment en qualsevol moment per 
raons d'interès públic, sense generar dret a indemnització, quan 
resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb 
posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva 
utilització per a activitats de major interès públic o menyscabin l'ús 
general. 

• Fiscalitzar l’activitat dels/les adjudicataris/es. Inspeccionar en 
qualsevol moment els béns objecte de llicència, les instal·lacions, així 
com la documentació relacionada amb l’objecte de la llicència. Dictar, 
si s’escau, les disposicions oportunes per a l’adequada prestació del 
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servei i la venda. 
• Ordenar  el servei i establir les modificacions que aconselli l’interès 

públic, alterant, si ho estima convenient, l’horari de funcionament i 
obertura al públic. 

• Aprovar els Reglaments i les normes de funcionament del Mercat. 
• Imposar als/les adjudicataris/es les sancions procedents per les 

infraccions que cometin en la seva activitat, en la realització de la 
venda o en la utilització dels béns. 

• Autoritzar expressament i supervisar el disseny dels espais adjudicats 
i la instal·lació de qualsevol tipus de publicitat per part dels/les 
adjudicataris/es. Les modificacions que es realitzin, la decoració del 
local i el disseny dels seus elements (vaixella, carta, logotips, etc.) 
s’hauran de sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament. 

• Establir l’horari dels serveis. 
• Resoldre la llicència abans del seu venciment si ho justifiquen 

circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. 
 

 
 

Apartat 11. Extinció de la Llicència 
 

La llicència atorgada s'extingeix: 
 

• Per venciment del termini. 
• Per desaparició del bé sobre el que hagin estat atorgades. 
• Per desafectació del bé. 
• Per renúncia de l'adjudicatari. 
• Per rescat, prèvia indemnització, o revocació unilateral de 

l'autorització. 
• Per mort o incapacitat sobrevinguda de l'adjudicatari individual 

o extinció de la personalitat jurídica. 
• Per qualsevol incompliment greu de les obligacions del titular 

de la llicència, declarats per l'òrgan que va atorgar aquesta. 
• Per mutu acord. 

 
Apartat 12. Règim Jurídic del Contracte 

 
Es tracta d’una llicència d’ús privatiu sobre el domini públic, per la qual cosa 
resta subjecte a la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, al Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals i al Reglament General dels Mercats Municipals de Vilafranca 
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del Penedès. 
 

 


