
 

Ref.: Governació-Contractació 

Exp.: Gest. 14997/15

INFORME JURÍDIC 

ASSUMPTE:  CONCESSIÓ  D’ÚS  PRIVATIU  DELS  LLOCS  DE  VENDA  DEL  MERCAT 
MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS
 

ANTECEDENTS DE FET

1)  En data 17 de gener de 2017 es proposa pel Regidor de Comerç la incoació d'expedient per 
a l'adjudicació de les autoritzacions d'ús dels llocs de venda del  mercat  municipal  de Sant  
Agustí de Vinaròs (6a convocatòria).

2) En data 17 de gener de 2017 es dicta Providència d'incoació per l'Alcaldia de l'expedient de 
licitació  per  a  la  sexta  convocatòria  d'autoritzacions  d'ús  dels  llocs  de  venda  del  mercat  
municipal de Sant Agustí de Vinaròs.

2)  S’han  incorporat  a  l’expedient  els  plecs  de  clàusules  administratives,  així  com,  de 
prescripcions tècniques.

FONAMENTS DE DRET

I. NATURALESA DE L'OCUPACIÓ.

La utilització dels béns de domini públic ve regulada pel RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual  
s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL). 

L’art. 75 del RBEL en relació amb la utilització dels béns de domini públic estableix que: 

Artículo 75.

En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:

1º. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo 
que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias singulares. 
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del  
uso o cualquiera otra semejante.
2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio publico, de modo 
que limite o excluya la utilización por los demás interesados. 
3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio publico a que afecte. 
4ºUso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.

Conformement amb l’art. 78 del RD 1372/1986, l’ús privatiu de béns de domini públic estarà 
subjecte a concessió administrativa. Així mateix, les concessions s’atorgaran prèvia licitació, 
d’acord amb el  que disposen els  arts.  79 i  següents i  la  normativa de contractació de les  
Entitats Locals.

 



 

II. NORMATIVA APLICABLE

- RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals 
(RBEL)
- RD 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents  
en matèria de règim local. 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Llei 33/200, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
-  Així  mateix,  la  licitació  s’ajustarà,  a  la  normativa  reguladora  de  la  contractació  de  les  
Corporacions Locals; conformada per el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

III.  S'ha de tindre en compte que la previsió indicada als plecs, d'establir  l'obligació per als 
adjudicataris de llocs, de constituir-se en associació, no hauria d'establir-se, atés que es limita 
la facultat dels mateixos a organitzar-se lliurement.

IV. ÒRGAN COMPETENT: La competència per a aprovar l’expedient de licitació recaurà en el 
Ple de la Corporació Municipal, a l’empara de la disposició addicional segona del TRLCSP.

A la vista de l'exposat, s'informa que la obligació per als associats de constituir-se en associació 
NO és adequada, per la qual cosa s'informa de manera desfavorable.

Sense perjudici de superior criteri.

La TAG

S'informa de conformitat als efectes del que disposa l'apartat sèptim de la disposició addicional 
segona del TRLCSP.

El secretari acctal. 

Intervingut i conforme

El viceinterventor
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