
 

ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  VENDA  AMBULANT  O  NO 

SEDENTÀRIA.

 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERAL

ARTICLE 1. Objecte.

La present  ordenança  regula  la  venda  ambulant  i  no  sedentària  en  el 

terme municipal de Vielha e Mijaran, a l’empara del que estableixen els articles 11.2.i) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66.3.g) del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ARTICLE 2. Concepte de venda ambulant

Es considera venda no sedentària a l’efecte d’aquesta ordenança la realitzada per 

comerciants, fora d’un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, 

periòdica  o  continuada,  en  els  perímetres  i  en  els  llocs  degudament  autoritzats,  en 

instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions 

establerts en la present ordenança.

 

A aquests efectes s'entén per venda ambulant i no sedentària:

a) Venda no sedentària en mercats periòdics: aquella que s'autoritza als mercats que es 

fan a les poblacions, en llocs establerts, amb una periodicitat habitual i determinada. 

b)  Venda  no  sedentària  en  mercats  ocasionals:  aquella  que  s'autoritza  en  mercats 

esporàdics que es fan amb motiu de festes o esdeveniments populars.

 c) Venda no sedentària de productes de naturalesa estacional en llocs instal·lats a la via 

pública: aquella que, amb criteris restrictius i excepcionals, pugui autoritzar-se, un cop 

fixats el nombre de llocs i l'emplaçament d'aquests o les zones determinades on s'hagi 

de fer.
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ARTICLE 3. Normativa aplicable

1.Per  allò  no  previst  en  aquesta  ordenança  s’aplicarà  la  Llei  18/2017,  d’1 

d’agost, de Comerç, Serveis i Fires, en la seva modalitat de venda no sedentària i de 

venda itinerant en vehicles - botiga; allò que estableix la Llei 7/1996, de 15 de gener, 

d’ordenació del comerç minorista, així com el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, 

pel qual  es regula l’exercici  de la  venda ambulant  i  la normativa vigent  en matèria 

higiènica - sanitària i protecció del consumidor.

2.  En  cas  de  vendes  no  sedentàries  en  mercats  de  marxants,  també  serà 

d’aplicació  allò  que  estableix  el  Decret  162/2015,  de  14  de  juliol,  de  venda  no 

sedentària en mercats de marxants.

ARTICLE 4. Competències municipals

 Són competències de l’Ajuntament:

- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.

- Decidir el canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació de l’horari de 

venda i la periodicitat.

- Gestionar directament els mercats o cedir-ne a un tercer, totalment o parcialment, la 

gestió, l’administració, la neteja dels emplaçaments o qualsevol altre servei propi del 

seu funcionament, sens perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat 

i vigilància.

- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària al mercat i el seu 

entorn.

- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.

- Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida selectiva 

dels residus.

- Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.

- Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les 
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modalitats establertes.

-  Modificar  motivadament  el  nombre d’autoritzacions  de comerciants  i  parades,  per 

motiu d’interès públic.

- Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment, en cas d’infracció, 

es  poden  intervenir  els  productes  exhibits  pels  comerciants,  sens  perjudici  de  les 

sancions corresponents.

- Exercir la potestat sancionadora. 

- Posar en coneixement de l’administració competent les infraccions que no siguin de la 

seva competència.

CAPÍTOL II. REQUISITS I RÈGIM D’AUTORITZACIONS.

ARTICLE 5. Requisits per exercir el comerç ambulant.

La venda ambulant només es podrà exercir per persones físiques o jurídiques, 

amb plena capacitat jurídica i d’obrar, en els llocs i emplaçaments que concretament 

s’assenyalin en les autoritzacions que s’atorguin expressament, i en les dates i pel temps 

que es determinin.

Serà requisit previ a l'obtenció de la llicència: 

a)  Estar  donat  d'alta  a  l'epígraf  o  als  epígrafs  corresponents  a  l'impost  d'activitats 

econòmiques i al corrent del pagament.

 b) Estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui. 

c)  S’ha  de  tenir  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  una  cobertura  mínima  de 

300.000,00 euros.

 d) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als 

productes i serveis que es disposin per a la venda.
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 e) Satisfer la taxa municipal per expedició de la llicència. 

f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials. 

Sens perjudici de tot el que s'ha esmentat, s'han d'observar els requisits sectorials 

o  d'altra  naturalesa  que  siguin  aplicables  a  l'activitat  comercial  corresponent  i  als 

productes exhibits en virtut d'altres disposicions legals o reglamentàries.

ARTICLE 6. Autorització municipal.

1.L'exercici de la venda ambulant es sotmet a la prèvia autorització municipal. 

Per a cada emplaçament concret i per cadascuna de les modalitats de venda ambulant o 

no sedentària que es pretengui exercir, s’haurà de sol·licitar autorització a l’Ajuntament, 

presentant en el registre municipal declaració responsable en els termes que estableix 

l’article 5 del Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la 

venda ambulant o no sedentària, expressant el següent.

2. Una vegada examinada la sol·licitud per part de l’òrgan competent, correspon 

a l’Alcalde resoldre el seu atorgament conforme amb l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, de bases del règim local.

3. L’autorització concedida haurà de contenir: 

a) L'indret precís on ha d'exercir-se l'activitat.

b) El període de vigència d’aquesta.

c) Les dades identificatives del titular.

d) Els productes concrets per als quals és vàlida.

e) Els metres lineal o m2 autoritzats.
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f) Els horaris i les dates en què es pot dur a terme la venda.

4. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant 

l’Ajuntament,  que estan al  corrent de les obligacions amb la Seguretat  Social  i amb 

l’administració  tributària,  així  com  de  qualsevol  altra  obligació  que  els  imposi 

l’Ajuntament, que pot revocar unilateralment les autoritzacions en cas d’incompliment 

de  la  normativa.  La  revocació  no  dóna  dret  a  indemnització  ni  a  cap  tipus  de 

compensació.

5. L’autorització municipal s’ha de tenir exposada, de forma fàcilment visible, 

per al públic  i per a les autoritats que realitzin actuacions inspectores.

6.  Le autoritzacions municipals són transmissibles, amb comunicació prèvia a 

l’Ajuntament, pel termini que resti, en els supòsits següents:

a. Per cessament voluntari del titular de l’activitat.

b. Per situacions sobrevingudes, com en casos d’incapacitat laboral, malaltia o 

situacions anàlogues, degudament acreditades.

ARTICLE 7. Acreditació dels requisits

La  persona  interessada  ha  de  presentar  una  declaració  responsable  en  què 

manifesti:

- Que compleix els requisits establerts a l’article 5.

- Que està en possessió de la documentació que així ho acredita en el moment de l’inici 

de l’activitat.

- Que en mantindrà el compliment durant el termini de vigència de l’autorització.

-  Que  autoritza  l’Ajuntament  a  fer  les  comprovacions  necessàries  amb  relació  al 

compliment  de les obligacions tributàries i  de la  Seguretat  Social,  o a fer consultes 
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telemàtiques als registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques.

L’Ajuntament pot requerir la presentació dels documents que acreditin que es 

compleixen els requisits esmentats a l’article 5.

ARTICLE 8. Nombre màxim de parades i autoritzacions 

El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del 

mercat l’estableix l’Ajuntament, atenent els criteris següents:

1. El sòl públic disponible.

2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden 

establir  percentatges  de  parades  destinades  a  la  comercialització  de  diferents 

productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional.

3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

4. Aspectes mediambientals i de política social.

ARTICLE 9. Taxes municipals 

Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals 

que s’estableixen en l’ordenança fiscal vigent.

CAPÍTOL  III.  CONDICIONS  PER  A  L’EXERCICI  DE  LA  VENDA 

AMBULANT 

ARTICLE 10. Condicions per a l’exercici de la venda ambulant.

1. L’activitat de venda ambulant es pot dur a terme en els llocs següents: 

- Avinguda Pas d’Arró.

- Passeig dera Libertat

- Plaça dera Glèisa

- Plaça dera Generalitat i Plaça d’Aran.
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- Avinguda Castiero.

2.  Les  parades  no  es  podran  situar  en  els  accessos  a  edificis  públics,  establiments 

comercials i industries, ni en llocs que dificultin l’accés a la circulació.

3. La venda ambulant i no sedentària s’ha d'exercir en llocs de venda desmuntables o 

transportables,  tenint  sempre  en  compte  que  la  seva  instal·lació  ha  d'oferir  les 

condicions de seguretat i d'higiene exigides per la normativa específica vigent. També 

es podran utilitzar vehicles adients com a parada. 

4. Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o 

paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, han de 

situar-se a una altura no inferior a vuitanta centímetres respecte al nivell del sòl

CAPÍTOL IV. RÈGIM ESPECÍFIC PER A LES VENDES EN MERCATS 

PERIÒDICS O DE MARXANTS

ARTICLE 11. Concepte

1. El mercat de marxants és l’activitat comercial que es duu a terme en espais o 

vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària, 

mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables,  dins dels perímetres i  en els 

llocs  degudament  autoritzats  i  ordenats  per  l’Ajuntament,  de  manera  periòdica  i 

preestablerta durant tot un any, i emparada en aquesta ordenança.

2. Per a aquesta modalitat específica, a més de la resta de disposicions d’aquest 

text, serà d’aplicació el règim específic contemplat en aquest capítol.

ARTICLE 12.  Requisits  per exercir  el  comerç  ambulant  en  mercats  de 

marxants.

A més  dels  requisits  que  recull  l’article  5,  per  a  l’exercici  de  la  venda  no 
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sedentària en mercats de marxants, les persones físiques o jurídiques han d’acreditar els 

requisits  que estableix l’article 4 del Decret 162/2015, de 14 de juliol,  de venda no 

sedentària en mercats de marxants.

ARTICLE 13. Autoritzacions

1. La sol·licitud mitjançant declaració responsable ha d’incloure 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.

2. Addicionalment a allò que estableix l’article 6.3, les autoritzacions atorgades 

indicaran el següent:

—  Les  dades  del  titular  i,  si  escau,  de  les  persones  autoritzades  a  exercir 

l’activitat  en  la  parada  corresponent,  amb  caràcter  general  i  amb  motiu  de  baixes 

laborals, per raó de maternitat, o situacions similars.

— Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.

3. Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots 

els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El 

transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant  

un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda 

no sedentària.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els 

casos d’incapacitat  permanent  total  en relació amb l’exercici  de la  venda no 

sedentària,  incapacitat  permanent  absoluta,  gran  invalidesa  o  situacions 

anàlogues degudament acreditades.

c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa 

d’acord  amb  les  disposicions  testamentàries  i  successòries.  El  successor  o 

successora ha de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort 
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del  titular,  adjuntant  una  còpia  autoritzada  del  pertinent  títol  successori,  i 

presentar  una  sol·licitud  perquè  se  li  transmeti  l’autorització.  Si  concorren 

diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un escrit 

on consti  la  renúncia expressa del  dret  de la  resta  a favor  del  sol·licitant  de 

l’autorització.

4. Les autoritzacions per a l’exercici de vendes en mercats de marxants perden la 

vigència, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació, en els següents 

supòsits:

a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.

b) Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.

c) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, 

motivat  per  la  comissió  d’infraccions  degudament  tipificades  que  comportin 

aparellada la revocació de l’autorització.

d)  A  conseqüència  d’un  procediment  de  revocació  de  l’autorització  per 

incompliment de les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats 

de marxants.

e)  Per  incompliment  per  part  dels  comerciants  de  les  obligacions  que  estableix 

l’article 12 de la present Ordenança. 

f)  Per  mort,  incapacitat  o  dissolució  de la  persona jurídica,  sens  perjudici  de la 

possibilitat de transmissió prevista en l’apartat 3 d’aquest article.

ARTICLE  14.  Condicions  per  a  l’exercici  de  vendes  en  mercats  de 

marxants.

a) Per a parades fixes al mercat setmanal.

1. El mercat de marxants es durà a terme els dijous de cada setmana. Les parades 

hauran d’estar muntades a les 9 del matí i no es podran començar a desmuntar 

fins a les 14 hores.
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2. La venda en mercats de marxants es durà a terme en les zones delimitades en 

     l’article 10.

3. En el mercat el nombre màxim de parades serà de trenta, que es repartiran de la  

manera següent: des del número 1 al número 30, començant amb les parades de 

productes tèxtils, complements tèxtils i de la llar, i continuant amb alimentació.

4. Les dimensions de cada parada serà de 4 metres lineals com a mínim fins a 12 

metres lineals màxims,  i s’ha de respectar entre cada parada i la veïna un pas 

lliure de 1,00 m lineal.

5. El sostre de les parades deixarà una alçada lliure no inferior a 2 metres, i no  

superarà en total els 3 metres.

6.  El voladís no podrà sobresortir més de 1,5 metres de la vertical del taulell. 

7. No es poden col·locar en els tendals i marquesines mercaderies i productes que 

puguin representar un perill o un obstacle per al pas dels vianants. 

     8. El material necessari per el muntatge i desmuntatge de la parada anirà a càrrec 

exclusivament del participant.

b) Per a parades estacionals (estiu,  hivern,  setmana santa),  i  ocasionals a fires i 
festes populars.

1. El muntatge anirà al càrrec del participant. Els participants es portaran la seva 
pròpia instal·lació elèctrica i cable allargador, si escau.

2. L’Ajuntament es reserva l’atribució de disposar punts per a la connexió
elèctrica. En aquest cas només es permetrà un màxim de 300 w per parada.

3. Les parades tindran un mínim de 2 metres i mig de fons per 4 d’amplada.

4.  Totes estaran en línia i no es podrà sobresortir d’aquesta línia marcada amb 
voladissos, mostraris…

5. Els laterals de les parades hauran de quedar lliures per permetre la visibilitat a 
les parades contigües i no es podran tapar amb lones, plàstics …

6. Entre parada i parada es deixarà un metre de passadís.

7. Les parades hauran de complir amb la reglamentació demanada.

8. El muntatge de les parades començarà a les 7.00h del matí i màxim fins les 9h.

9. Serà permesa l’ entrada de vehicles durant el muntatge de les parades que hauran 
d’estar muntades i obertes al públic a l’hora de la inauguració.
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10. Els cotxes, llevat dels d’emergències, sortiran del recinte de la fira mitja hora 
abans de la inauguració.

11. La comissió organitzadora assignarà els llocs segons el seu criteri.

12. El material necessari per el muntatge i desmuntatge de la parada anirà a càrrec 
exclusivament del participant.

13. La retirada del gènere exposat i el desmuntatge de les parades es podrà iniciar a 
partir de les 21:00 hores.

14. No es podrà desmuntar abans de l’horari indicat, tret de que ho autoritzi
l’organització.

15. Els vehicles podran entrar al recinte per carregar les parades, ja desmuntades, 
procurant romandre el temps necessari i precís per aquesta feina.

16. No es podrà muntar ni desmuntar durant l’horari oficial.

ARTICLE 15.  Productes a la venda.

1. Cada comerciant podrà vendre els productes pels quals hagi obtingut llicència. 

Cas d'oferir productes de diversos epígrafs de la llicència fiscal, s'haurà de fer constar el 

que els englobi tots o els diferents epígrafs autoritzats. 

2. En cas de Fires artesanes els productes que s’exposin , de mostra o venda, hauran 

de ser artesanals: fets propis, sense manipulacions industrials i sense revenda. 

3. No és permesa la venda de begudes a les parades amb llicència per a la venda no 

sedentària en mercats ocasionals (mercats esporàdics que es fan amb motiu de festes o 

esdeveniments  populars).  S’exceptuen  d’aquesta  prohibició  les  parades  de  begudes 

alcohòliques d’elaboració artesanal (vi, cava i cervesa). 

4. L’Ajuntament es reserva el dret de fer canvis, obligar a complir la normativa i/o 

fer retirar algun gènere que no compleixi les bases establertes per a cada ocasió o per la 

llicència atorgada.
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5. Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el 

sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, 

han de situar-se a una altura no inferior a vuitanta centímetres respecte al nivell del sòl. 

6. Els productes alimentaris no envasats hauran de ser exhibits amb una protecció 

que eviti el contacte directe amb els compradors.

ARTICLE 16 . Obligacions generals dels comerciants

Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:

1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.

2. Es  prohibeix  la  circulació  de  vehicles  en  el  recinte  del  mercat.  S'exceptuen 

aquells vehicles en servei d'emergència. 

3. Es prohibeix la publicitat  acústica a les parades. No obstant, les parades que 

tinguin aparells de reproducció del so podran fer demostracions musicals sense 

que el nombre de decibels sobrepassi els 70 dB mesurats a 3 metres de la linea 

de venda.

4. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi 

acordat l’ens local, sense interrupcions injustificades.

5. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest Reglament i la 

normativa general i sectorial específica amb relació a les instal·lacions, equips i 

productes a la venda.

6. Respectar les dimensions de les parades i distancies entre aquestes que estableix 

l’article 14 d’aquesta Ordenança per a les parades fixes i ocasionals.  

7. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.

8. Col·locar preus en tots  els productes.  El preu de venda al  públic s’ha de fer 

constar precedit de la sigla PVP  i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment 

identificable i clarament llegible. 
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9. Indicar  en  el  preu  la  quantitat  total  que  el  consumidor  ha  de  satisfer,  amb 

impostos inclosos. Els descomptes s’han de mostrar amb claredat i de manera 

diferenciada.

10. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’han d’efectuar sempre a 

la vista del públic.

11. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el 

pes i el preu dels productes, i l’import de la compra. 

12. Cal posar a l’abast de l’encarregat municipal de control dels mercats de venda 

no  sedentària  els  instruments  corresponents  de  pesada  i  mesura,  segons  el 

sistema mètric decimal,  ja que l’encarregat municipal de control ha de poder 

comprovar aquests instruments.

13. Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.  

14. Vestir  de manera neta  i  acurada i  mantenir  un tracte  correcte  amb els  altres 

comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general.

15. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 

concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat.

16. Les  persones  físiques  titulars  de  l’autorització  estan  obligades  a  exercir 

personalment  l’activitat  econòmica.  També  la  poden  exercir  en  nom  seu  el 

cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins el segon 

grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar donats d’alta a 

la Seguretat Social en el règim que correspongui.

17. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de 

domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què 

s’estableixi una forma de pagament diferent.

18. Estar al corrent del pagament d’impostos, tenir la llicència fiscal, estar donats 

d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social i del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
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19. Exhibir  en  un  lloc  visible  la  targeta  d’autorització  o  el  distintiu  atorgat  per 

l’Ajuntament. 

20. Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I 

col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que 

assenyala que es disposa de fulls de reclamació. 

21. Exhibir la mercaderia de taulell endins.

22. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment, 

i cal situar-los a una alçada no inferior a 80 centímetres.

23. Respectar  i  obeir  les  indicacions  i  recomanacions  dictades  pel  personal 

municipal encarregat del control del mercat, la Policia Municipal i la resta de 

personal auxiliar o subaltern.

24. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses les 

vacances.

25. Els  titulars  que  venguin  roba  o  altres  articles  que  els  compradors  s’han 

d’emprovar, han d’habilitar a l’interior o darrere de cadascuna de les parades els 

emprovadors necessaris que, a més a més, han de ser tancats.

26. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena 

que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el 

paviment, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre 

el terra i els elements de la instal·lació.

27. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.

28. Reparar els desperfectes que causin a la via pública, les voreres, l’enllumenat, 

els arbres, la jardineria i el mobiliari urbà en general.

29. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.

ARTICLE 17. Obligació d'assistir.

1.Els comerciants amb parada al mercat setmanal han d'assistir regularment. 
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2.La no assistència de més de quatre jornades durant un trimestre suposarà la pèrdua del 

dret a la parada. 

En  tot  cas,  quan  un  comerciant  no  hagi  parat  a  les  8.45  hores,  l'encarregat  podrà 

autoritzar els limítrofs a ocupar per meitats l'espai vacant. 

ARTICLE 18. Vacances i dies d’absència 

Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’un període de fins a un mes en 

concepte de vacances, sempre que ho comuniquin a l’òrgan competent.

Quan  el  titular  de  la  parada  no  pugui  portar  a  terme  l’activitat  per  malaltia  o  per 

vacances, ha de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona 

que exercirà l’activitat.

S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes el període de 

vacances de què es preveu gaudir. El fet de no comunicar-ho implica que aquest període 

d’absència es consideri absència injustificada.

ARTICLE 19. Absències justificades

Es  consideren  absències  justificades,  sempre  que  es  presenti  el  justificant 

corresponent, les següents:

1. 2 dies de mercat en cas de matrimoni.

2. 16 dies de mercat en cas de naixement, adopció o acolliment d’un fill/a.

3. El temps necessari en cas de malaltia greu del/de la comerciant.

4. Un dia de mercat en cas de mort o malaltia de parents fins a primer grau de 
consanguinitat o afinitat.

5. Un  dia  de  mercat  en  cas  de  mort  de  parents  de  fins  a  segon  grau  de 
consanguinitat o afinitat.

6. Un dia de mercat en cas de trasllat del domicili habitual.
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7. El  temps  indispensable en cas  de compliment  d’un deure inexcusable de 
caràcter públic i personal.

8. Un  dia  de  mercat  en  cas  d’avaria  del  vehicle  en  que  es  transporti  la 
mercaderia, que dificulti el desenvolupament normal de l’activitat comercial.

No  es  podrà  excedir  el  període  establert  llevat  de  força  major  degudament 
acreditada.  En cas  de malaltia  o  naixement  d’un fill/a,  es  podrà acreditar  un titular 
suplent que realitzi l’activitat durant l’absència del/ de la titular.

Qualsevol absència s’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima 
de 24 hores, llevat de força major.

ARTICLE 20. Adjudicació de parades. 

Les parades vacants que no s'adjudiquin als successors segons disposa l'article següent 

s'adjudicaran segons els següents criteris: 

1.- Els titulars de llicències fiscals d'un epígraf que no tingui presència al mercat 

tindran prioritat en l'adjudicació de la parada vacant. Si la demana més d'un, es resoldrà 

per ordre d'antiguitat de la petició. 

2.-  Les  parades que restin vacants  es distribuiran per ordre d'antiguitat  de la 

petició entre els peticionaris del mateix epígraf del que ha deixat la plaça vacant. 

3.- Si cap dels peticionaris no pertany als casos anteriors es resoldrà entre les 

sol·licituds presentades per ordre d'antiguitat de la petició.

 ARTICLE 21.-Traspàs de llocs de venda. 

La llicència de venda ambulant i no sedentària és intransferible. No obstant, en 

cas de defunció, jubilació o incapacitat, els familiars fins al segon grau, el cònjuge o 

parella de fet i els empleats que tinguin més de 2 anys d'antiguitat, tindran preferència 

absoluta per a obtenir una nova llicència sobre la mateixa parada, havent de presentar-

se, a més, els documents que corresponents.
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ARTICLE 22 - Neteja de les parades. 

Els comerciants seran responsables de tenir  el  lloc de venda així com el seu 

entorn, en perfectes condicions de neteja. En acabar el mercat o la fira, els comerciants 

deixaran net i recollit el seu espai, i deixaran la brossa en bosses tancades en els llocs 

que determini l'encarregat del mercat. 

 ARTICLE 23. Representació.

 Els comerciants podran designar una comissió que els representi, la qual serà 

l'interlocutor vàlid davant l'Ajuntament en les qüestions de caràcter col·lectiu.

CAPÍTOL V. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT

ARTICLE 24. Vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat 

Correspon a l’Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i 

supervisió  i  control  de  la  neteja  del  mercat.  Quan  sigui  procedent,  pot  adoptar  les 

mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la mercaderia. 

Aquestes mesures són independents de les sancions que correspongui imposar.

En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris 

posats a  la  venda,  les  autoritats  encarregades del  control  han d’adoptar  les  mesures 

necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 

L’Ajuntament designa el personal del mercat, a qui li correspon el control del 

mercat. També li correspon situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, 

resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la 

seva  activitat,  i  en  tot  allò  que  es  refereix  a  l’ordre,  la  disciplina  i  la  neteja. És 

l’encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del mercat, i 

donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent. 
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La vigilància de la zona del mercat correspon als  Vigilants  Municipals, que 

també pot actuar en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del 

mercat.

Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles 

d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 

deficients. 

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls 

sobre els àmbits de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial 

dels marxants en el mercat. 

Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels 

béns exposats durant les hores d’obertura al públic. L’Ajuntament no es fa responsable 

dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes.

En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei,  

males condicions dels aliments, etc.

CAPÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR

 ARTICLE 25. Conflictes.

 La  interpretació  de  la  present  ordenança  i  la  resolució  de  conflictes  que  es 

presentin correspon a l’Alcalde que ho podrà delegar en un altre òrgan si ho considera 

convenient. Contra els seus acords hi cabrà recurs davant la jurisdicció contenciosa-

administrativa. 

ARTICLE 26.- Infraccions. 

Constitueixen infraccions al que estableix aquesta ordenança, les següents:

1. En relació amb l’exercici de l’activitat comercial:
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       A. L’exercici  simultani  de les activitats  de venda a  l’engròs i  al  detall,  amb 

l’incompliment d’allò que estableix el Text refós sobre comerç interior.   

      B.  La  realització  de  l’activitat  comercial  i  la  prestació  de  serveis  sense  les 

condicions legalment establertes per a exercir-les, tant si es duen a terme amb ocupació 

d’espais  de  titularitat  pública  com  d’espais  de  titularitat  privada.  També  són 

responsables de la infracció les persones que hi participen, que contribueixen a cometre-

la o que faciliten la seva comissió, així com les persones que adquireixen els béns o 

serveis oferts. 

C. En matèria de  preus cal tenir en compte la regulació, que estableix la Llei 

18/2017, d’1 d’agost, de Comerç, Serveis i Fires.

2. En quant a la venda no sedentària.

A. La venda practicada fora dels perímetres i/o indrets autoritzats o bé amb la 

transgressió dels dies i els horaris establerts per la normativa.

B. La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants 

que  incompleixin  els  requisits  que  estableixen  el  Text  refós  esmentat  o  aquesta 

ordenança reguladora.

C. La venda practicada en llocs que no reuneixen les condicions establertes en el 

Text refós o en aquesta ordenança reguladora.

D.  La venda practicada sense exhibir  la  corresponent  autorització de manera 

visible i permanent en la parada de venda.

E. L’incompliment dels requisits per a l’exercici de la venda en vehicles-botiga.

Tindran  la  consideració  d’infraccions  les  accions  i  omissions  que  siguin 

contràries a allò establert en aquesta ordenança.

Les infraccions a aquesta ordenança poden ser lleus, greus i molt greus.

1.Es consideraran infraccions lleus aquelles inobservances a aquesta ordenança que no 

19



 

estiguin tipificades ni com a infraccions greus ni com a molt greus, així com les simples 

irregularitats en el compliment d’aquesta ordenança, sempre que no causin perjudicis 

directes de caràcter econòmic.

a)  La ubicació de la parada fora de l'emplaçament autoritzat.

b) Les infraccions lleus a la normativa sectorial sobre el producte autoritzat. 

c) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquesta ordenança. 

d) La manca de respecte a la clientela.

2.Es consideraran infraccions greus la reincidència en la comissió de les lleus, i les que 

es detallen tot seguit:

a) La ubicació de la parada fora dels dies i hores autoritzats.

b) La venda de productes no autoritzats. 

c) La venda sense llicència municipal. 

d) No recollir les deixalles en bosses adequades i no deixar-les al lloc determinat. 

e) La manca d'higiene en el lloc de venda

 f) La manca de respecte envers el personal municipal autoritzat. 

g) Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial. 

h) La negativa o resistència a proporcionar dades o informació necessària a les autoritats 

municipals o als seus agents.
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 i) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions considerades com a lleus en 

un mateix  període  de sis mesos. 

j) La provocació d'aldarulls o actes que alterin la convivència.

3.Es consideren  infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus, i 

qualsevol de les enumerades tot seguit:

a) La reiteració o reincidència en una infracció greu dins del mateix període de dos 

anys,  sempre que no es produeixi a la vegada a conseqüència de la reincidència en 

infraccions lleus. 

ARTICLE 27. Sancions 

1.Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de fins a 750 euros. Les 

infraccions  greus  se  sancionaran  amb  multa  de   750,01  a  1.500,00  euros.   Les 

infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € i amb 

la suspensió de la llicència d’un a sis mesos. En cas de reincidència en una falta molt 

greu, es podrà revocar la llicència. 

ARTICLE 28. Graduació de les sancions.

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre 

que d’aquest incompliment no se n’hagin derivat perjudicis directes a tercers.

2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.

3. El grau d’intencionalitat.

4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.

5. La quantia del benefici il·lícit.

6. El volum de vendes.
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7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.

8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.

A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.

ARTICLE 29.- Paralització d'activitat.

 L'Alcalde ordenarà la paralització de l'activitat a aquells comerciants que no 

tinguin la corresponent llicència o bé exerceixin en contravenció amb les condicions de 

la mateixa. L'Alcalde ordenarà la immediata suspensió de l'activitat amb desallotjament 

i decomís dels productes quan un comerciant instal·li una parada sense autorització i 

sense fer car repetidament al requeriment per al cessament de l'activitat.

ARTICLE 30. Prescripció.

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les 

lleus  als  sis  mesos.  Aquests  terminis  es  comptaran  a  partir  del  moment  en  què  es 

produeix el fet objecte de sanció o de la finalització del període de comissió si es tracta 

d’infraccions continuades.

2. Les sancions prescriuen en els mateixos terminis comptats a partir del moment 

en què la resolució sancionadora és ferma.

DILIGIENCIA

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic d’aquesta 

ordenança, aprovada provisionalment pel Ple en sessió de data 18 de juliol de 2018, 

queda  aprovada  definitivament,  es  publicà  íntegrament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 

Província de Lleida núm. 180 de data 17 de setembre de 2018 i amb una resenya al 

DOGC num. 7718 de data 3 d’octubre de 2018,  i entrarà en vigor als quinze dies de la 

seva publicació, el 9 d’octubre de 2018, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de 
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la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, romandrà en vigor 

fins la seva modificació o derogació expressa.

La Secretària – Document signat digitalment.
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