ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT SETMANAL DE COMERCIANTS
AMBULANTS DE VILADECAVALLS
Article 1.
Aquesta Ordenança Municipal es dicta en virtut de la facultat establerta a l’article 19 del text refós sobre
comerç interior aprovat pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, per regular l’exercici de la venda fora
dels establiments permanents.
Article 2.
L’objecte de la present Ordenança és l’establiment de les normes per les quals s’haurà de regir el Mercat
Setmanal dels comerciants ambulants en aquesta localitat de Viladecavalls.
És considera com venda ambulant la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial en el lloc
i amb la periodicitat establerts en aquesta norma.
Article 3.
El Mercat Setmanal es celebrarà els dissabtes de cada setmana en el lloc senyalat a l’efecte per
l’Ajuntament.
L’horari de venda serà des de les 9:00 hores fins a les 14,00 hores.
L’horari per la instal·lació dels llocs de venda/parades serà des de les 6,00 hores fins a les 9:00 hores.
L’horari per procedir al desmuntatge dels llocs de venda/parades serà des de les 14,00 hores fins a les
16,00 hores.
Article 4.
Tan sols podran prendre part en el Mercat Setmanal com a venedors, aquelles persones que disposin de
la necessària i preceptiva llicència municipal a l’efecte i acompleixin els següents requisits:
a) Estar donat d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques.
b) Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent del seu pagament.
c) Complir amb els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes
que es disposin per a la venda.
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents, que han de romandre de forma visible
al lloc de venda o parada on es dugui a terme l’activitat comercial.
e) Satisfer els tributs establerts a les Ordenances Fiscals municipals per a l’exercici de l’activitat
comercial.
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f)

En el cas dels estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que estan en possessió dels
permisos de residència i treball per compte propi, així com el compliment d’allò que els hi sigui
d’aplicació segons la normativa vigent.

g) Estar en disposició del Número de Registre Administratiu Municipal d’Origen.
Article 5.La llicència municipal per a exercir l’activitat de venda en el mercat setmanal es classifiquen en la forma
següent:
a) Llocs fixos: Són les ocupacions establertes de forma permanent en l’espai, durant el temps
autoritzat per la llicència, i no exposades a moviments, alteracions o canvis si no es per les
causes assenyalades en l’article 8è. d’aquesta ordenança.
b) Llocs eventuals: Són les ocupacions que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc concret
de col·locació ni determinar el temps d’us.
Article 6.Les llicències municipals tindran vigència anual i caducaran el dia 31 de desembre de cada any.
No obstant l’anterior s’entendran prorrogades de forma tàcita, excepte resolució expressa en contrari de
l’Ajuntament, sempre i quan el titular de la llicència aboni dins dels terminis establerts la taxa
corresponent a l’any en curs.
El pagament de la taxa per l’ocupació de la via pública es farà en la forma i terminis establerts a
l’Ordenança Fiscal reguladora.
La falta de pagament de la taxa implicarà la revocació de la llicència i la situació com a vacant del
corresponent lloc de venta/parada, podent ser novament adjudicat per l’Ajuntament

Article 7.La llicència municipal per a exercir l’activitat de venda en el mercat setmanal serà personal però podran
exercir l’activitat, com a suplent degudament autoritzat en nom del comerciant, els familiars de primer i
segon grau, parelles de fet degudament acreditades, com també els empleats del principal que estiguin
donats d’alta a la seguretat social.
Article 8.La llicència d’ocupació de la via pública per a la instal·lació del lloc de venda/parada tindrà caràcter
discrecional, per tant, l’Ajuntament podrà efectuar els canvis de consideri necessaris per motius d’interès
públic, també per canviar les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la llicència, o per
incompliment del disposat a aquesta Ordenança, sense que tal cosa doni lloc a indemnització o
compensació de cap mena.
Article 9.-
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L’Alcalde serà l’òrgan competent per a resoldre els expedients d’atorgament, resolució i revocació de les
llicències d’ocupació, així com els traspassos i les modificacions que les puguin afectar.
L’adjudicació inicial dels llocs de venda/parades s’efectuarà en la forma que determini el Sr. Alcalde, a
proposta de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica.
Article10.Els interessats per obtenir la llicència municipal per a l’ocupació d’un lloc de venda/parada del Mercat
Setmanal, ho hauran de sol·licitar mitjançant instància adreçada al Sr. Alcalde, en la que es farà constar:
- els metres lineals d’ocupació que es sol·liciten.
- tipus d’article de venda.
A l’esmentada instància s’haurà d’acompanyar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fotocòpia del Document Nacional d’identitat.
Certificat acreditatiu d’estar al corrent de tots aquells tributs municipals relacionats amb l’activitat.
Fotocòpia del document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
Dos fotografies tipus carnet del sol·licitant.
Rebut d’autònoms o del règim de la Seguretat Social corresponent a l’any en curs.
Pòlissa acreditativa de la cobertura de la responsabilitat civil del venedor i rebut del pagament
que correspongui.
g) Fotografia de la parada
h) Aportar el Número de Registre Administratiu d’Origen

Article 11.La llicència per a la venda, contindrà expressament:
a) Nom del titular de la llicència concedida.
b) El lloc i els metres assignats en el Mercat Setmanal.
c) Productes autoritzats per a la venda.
Article 12.Els titulars dels diferents llocs de venda/parades estaran obligats a tenir en lloc visible la llicència
expedida per l’Ajuntament.
Article 13.Les vacants a mesura que es vagin produint, s’exposaran al tauler d’edictes de la Corporació.
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L’Alcalde de la Corporació procedirà a l’adjudicació de les diverses vacants, d’acord amb els criteris que
s’estableixen a continuació:
1.- La longitud mínima de les diferents parades/llocs de venda serà de tres metres lineals.
2.- Només es podrà concedir una ampliació quan amb aquesta es cobreixi la totalitat de la parada que
estigui en situació de vacant.
3.- Podran sol·licitar una ampliació els venedors veïns respecte de les parades que hagin quedat en
situació de vacant. No es considerarà una parada contigua d’una altra si hi ha un arbre, un pas de
vianants, un carrer, etc.., que les separa.
4.- Si hi ha dos veïns que mantenen veïnatge amb una parada vacant i tots dos sol·liciten l’ampliació,
tindrà prioritat el veí que ocupí la parada de menys longitud. En el cas de coincidir els veïns en quant a
longitud de la parada, decidirà l’Ajuntament a quin d’ells atorga la vacant en base a un criteri estrictament
comercial.
5.- En cas que no es pugui, per aplicació de les regles anteriors, ocupar una parada vacant amb els veïns
de les parades contigües i altres venedors d’igual modelatge, l’Ajuntament decidirà de conformitat amb la
proposta que formulin els serveis tècnics municipal a l’efecte.
6.- La Corporació municipal es reserva el dret de resoldre d’una altra manera degudament motivada, les
circumstàncies que puguin sortir durant el procés d’adjudicació, trasllat i ampliacions.
Article 14.Els llocs de venda/parades es podran transmetre:
a) Per actes “intervivos”
Entre parents en primer i segon grau, tan en línia directa com col·lateral, i parelles de fet documentalment
acreditades.
b) Per actes “mortis causa”
Per mort del titular de la parada, sempre i quan el que ho sol·liciti sigui el legal successor.
En cap cas s’autoritzarà la transmissió sense estar al corrent dels rebuts de pagament i dels tributs
municipals.
En els casos esmentats els subjectes que intervenen en la transmissió han de comunicar-ho per escrit a
l’Ajuntament, el qual haurà de comprovar que es compleixen els requisits abans esmentats. Transcorregut
el termini d’un mes des de la comunicació sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, es
considerarà aquesta plenament eficaç. En defecte de comunicació a l’Ajuntament, la transmissió
efectuada no tindrà cap efecte i es tindrà per no efectuada.
c) Al marge de l’establert als apartats a) i b), aquesta Ordenança permet –en caràcter general- la
transmissió de les llicències corresponents a les diferents parades/llocs de venda, havent de
sol·licitar els que intervenen a la transmissió, en tot cas i de forma prèvia a la seva efectivitat,
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autorització a l’Ajuntament per poder dur-la a terme, un cop sigui autoritzada per l’Ajuntament
aquesta sortirà efectes immediats entre el transmitent i l’adquirent de la parada.
Els canvis de titularitat de les parades/llocs de venda estaran subjectes a la taxa continguda a la
Ordenança Fiscal d’aplicació.
Article 15.La sol·licitud de transmissió de la llicència del corresponent lloc de venda/parada es farà mitjançant
instància que serà signada tant pel cedent, en cas de defunció per un successor legal, i pel cessionari.
A la instància caldrà adjuntar-hi:
-

Còpia del D.N.I. del cessionari.
Compromís del cessionari de donar-se d’alta al règim de la Seguretat Social que li correspongui.
Compromís del cessionari de donar-se d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents a l’Impost
d’Activitats econòmiques.
En cas de defunció, justificació de ser el successor legal.

Els documents de compromís assenyalats hauran de ser substituïts per la documentació acreditativa
corresponent en el termini de trenta dies, comptadors des de la data d’autorització de la transmissió de la
llicència.
Article 16.El nombre de llocs de venda/parades serà el que permeti l’emplaçament destinat per l’Ajuntament al
Mercat Setmanal, quin espaï serà degudament senyalitzat.
Els vehicles de suport no es podran situar dintre de l’emplaçament del Mercat, excepte per realitzar les
funcions pròpies de la càrrega i descarrega.
Article 17.Els llocs de venda tindran la longitud en metres lineals que autoritzi l’Ajuntament en la corresponent
llicència d’ocupació.
S’exceptuen de la limitació anterior els vehicles expressament adaptats per a la venda ambulant.
El titular del lloc de venda/parada hi emplaçarà les instal·lacions necessàries per a col·locar els articles
oferts a la venda, sense que, en cap cas, sobrepassi els límits del lloc.
Les instal·lacions hauran de ser necessàriament desmuntables, llevat d’aquelles que disposin de
l’autorització corresponent per fer-ho amb camió-botiga. En els casos que estigui establert expressament,
les instal·lacions hauran d’ajustar-se al disseny i a les característiques assenyalades per l’Ajuntament.
Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del sòl o del paviment;
sempre que les seves característiques ho permetin, han de situar-se a una alçada no inferior a 80 cm.
respecte del nivell del sòl.
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Article 18.Els llocs de venda que durant la celebració del mercat quedin buits per absència del titular, podran ser
ocupats únicament pels titulars de llocs de venda col·lindants. Correspon al personal municipal assistit per
la Policia Local, l’obligació de fer complir aquesta norma.
Article 19.Es podrà procedir a la venda en el Mercat Setmanal dels articles següents:
-

Productes alimentaris incloses begudes i gelats.
Articles tèxtils i de la confecció.
Sabates, pells i articles de cuir.
Drogueria, cosmètics i productes químics en general.
Altres classes de mercaderies: artesania, bijuteria, flors artificials, ferreteria, discos i cassetes,
articles de cuina, articles de càmping, joguines, ceràmica, flors i plantes i màquines de cosir.
Fruita i verdura
Embotits.
Vehicles de motor.
Tot tipus d’articles que no estiguin expressament prohibits a la present Ordenança i que siguin
de lícit comerç.

Article 20.Pel que fa a les parades de venda de productes alimentaris, a més de complir les condicions establertes
a la Legislació Vigent en matèria de Sanitat Alimentaria, també hauran de complir els requisits generals
i específics per productes de la “Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda d'aliments en
mercats no sedentaris i fires” de desembre de 2010, aprovada per l'autoritat competent en matèria de
seguretat alimentària de Catalunya, i qualsevol altre reglamentació en vigor

Article 21.Si el dia de celebració del Mercat és festiu es celebrarà igualment, a excepció del dia de Nadal o de Any
Nou.
Article 22.Els titulars del llocs de venda/parades estaran obligats a deixar en perfecte estat de neteja el lloc ocupat i
la zona adjacent, així com a mantenir en bones condicions les instal·lacions del lloc, procedint –en el seu
cas- a reparar els desperfectes que causin a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i
mobiliari urbà en general.
Els esmentats llocs de venda/parades s’hauran d’instal·lar de forma alineada i de manera que no
produeixin molèsties als veïns ni als vianants.
Article 23.-
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En finalitzar l’horari del mercat, els titulars dels llocs de venda/parades hauran de recollir les seves
instal·lacions i dipositar les escombraries i deixalles, així com els embalatges, atenent a les indicacions
d’aquest Ajuntament de manera que es faciliti la recollida selectiva.
Article 24.Els titulars dels llocs de venda/parades hauran d’evitar, sota la seva responsabilitat, discussions e
incidents que podin produir escàndols o incomoditats als vianants o públic en general.
Article 25.Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen com a:
a) Molt greus:
-

La instal·lació de llocs sense disposar de la llicència.

-

La no utilització del lloc de venda durant tres setmanes consecutives,o cinc setmanes alternes ,
sense causa justificada, encara que s’hagin abonat els corresponents tributs municipals.

-

L’incompliment de les ordres dimana’ns de l’autoritat municipal.

-

La venda o emmagatzematge o dipòsit a la parada de productes no autoritzats per la llicència i
dels que no es disposi d’acreditació reconeguda de la seva procedència o aquells que es
necessiti d’alguna autorització específica per la seva venda (tal com són el tabac, productes
alcohòlics o d’altres).

-

La venda o emmagatzematge o dipòsit de productes no autoritzats per aquesta Ordenança.

-

Les agressions als representants, funcionaris o policia municipal.

-

No mantenir el lloc de venda/parada en les degudes condicions d’higiene, salubritat i
conservació.

b) Greus:
-

Modificar la configuració, grandària i/o ocupació dels llocs/parades sense ajustar-se a les
condicions establertes a la llicència municipal.

-

No muntar ni retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari fixat.

-

Vendre altres articles no autoritzats per la llicència.

-

Ocupar un lloc de venda diferent a l’autoritzat.

-

Que ocupi un lloc de venda una persona diferent al titular sense que hagi estat degudament
autoritzada.

-

La manca de neteja del lloc de venda i el seu entorn un cop finalitzat el mercat i l’abandonament
de deixalles fora dels contenidors existents a la zona, col·locats per aquesta finalitat.
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-

La inobservança de les instruccions dimana’ns de l’autoritat municipal.

-

Les ofenses de paraula i obra als representants i agents de l’autoritat municipal.

-

Provocar i/o participar en alteracions de l’ordre públic.

-

Defraudar en la qualitat o en la quantitat dels gèneres venuts.

c) Faltes lleus:
-

No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la llicència i altres documents
que emparin la titularitat del lloc de venda/parada.

-

Tenir deteriorades les instal·lacions i elements materials del lloc de venda/parada.

-

La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització de manera visible i permanent en
el lloc de venda.

-

Qualsevol altra infracció als preceptes d’aquesta Ordenança no classificada com a greu o molt
greu.

Article 26.Les infraccions a que fa referència aquesta Ordenança seran sancionades d’acord amb la següent
graduació:
Infraccions molt greus: Retirada definitiva de la llicència i/o imposició de multa de fins a 300 euros.

Infraccions greus: Retirada de la llicència per un període de fins a tres mesos i/o imposició de multa de
fins a 150 euros.
Infraccions lleus: Imposició de multa de fins a 60 euros.
Article 27.Els expedients sancionadors es tramitaran segons l’establert en el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament català de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 28.Dins del màxim establert, la quantia de les multes es fixarà discrecionalment a proposta de l’instructor de
l’expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas i els antecedents de l’infractor, i ajustant-se als
criteris de proporcionalitat establerts a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Article 29.La imposició de sancions correspon a l’Alcalde de la Corporació.

Article 30.Els diferents titulars dels llocs de venda/parades del Mercat Setmanal constaran inscrits en un registre
municipal en el qual es faran constar les seves dades personals, la data de la concessió de la llicència i
les incidències que puguin ser d’interès a l’efecte.

Viladecavalls a 29 d’abril de 2013

L’Alcalde

Carles Rodríguez Herencia
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