ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA
NO SEDENTÀRIA OCASIONAL A LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE D’AQUESTA ORDENANÇA
És objecte d’aquesta Ordenança la regulació de la venda no sedentària ocasional de
productes de consum exercida en llocs fixos, amb parada fitxa o sense, ocupant el
domini públic local, en els sectors i ocasions que s’autoritzin al terme municipal de
Sant Julià del Llor i Bonmatí, sota el principi de llibertat de mercat i la salvaguarda
dels drets dels consumidors, d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/1993,
de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya, que és supletori en tot el que no
preveu aquesta Ordenança.
A aquests efectes, s’entén per:
a) Venda no sedentària en mercats ocasionals: aquella que s’autoritza en mercats
esporàdics que es fan amb motiu de festes o esdeveniments populars.
b) Venda no sedentària de productes de naturalesa estacional en llocs instal·lats en
la via pública: aquella que, amb criteris restrictius i excepcionals, pot autoritzar-se
una vegada fixats el nombre de llocs i el seu emplaçament o zones determinades on
s’hagi de portar a terme.
c) Venda no sedentària mitjançant vehicles botiga en zones insuficientment dotades
d’equipaments comercials: aquelles que amb criteris restrictius puguin autoritzar-se
mentre duri aquesta insuficiència, una vegada fixats el lloc i la periodicitat de
l’ocupació dels vehicles.
d) Venda no sedentària ambulant i itinerant de productes que no requereixen la
instal·lació o utilització d’infraestructures físiques o vehicles en el lloc de venda, que
es concedeixen per realitzar l’activitat comercial en una zona de trànsit determinada.

ARTICLE 2. MERCATS OCASIONALS PREVISTOS
Es podran concedir autoritzacions de venda no sedentària, amb parada fitxa o
sense, ocupant el domini públic amb caràcter temporal, en els llocs i condicions
fixades per l’Ajuntament coincidint amb els esdeveniments següents:

a. Festes majors
b. Fires o mercats del comerç local.
c. Fira de Nadal.
d. Revetlla de Sant Joan.
e. Altres d’anàlegs.

CAPÍTOL II
DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS
ARTICLE 3. COMPETÈNCIA DEL PLE
És de la competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació, modificació o derogació
d’aquesta Ordenança.

ARTICLE 4. COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN

És competència de la Junta de Govern Local la ubicació de cada mercat, la
supressió d’aquests, el nombre de llicències de venedors i de parades fixes, la
tipologia dels articles de consum que s’hi poden vendre, la fixació dels dies i de
l’horari de venda, la seva modificació motivada, ateses l’estructura del consum i la
densitat de població esperada que faci ús de cada mercat o activitat de venda no
sedentària.

ARTICLE 5. COMPETÈNCIA DE L’ALCALDE

És competència de l’alcalde:
1. La direcció, impulsió i inspecció del servei del mercat i de la venda no sedentària,
garantint que les persones titulars de les autoritzacions compleixin el que estableix
aquesta Ordenança. Cautelarment, en cas d’infracció, pot intervenir els productes
exhibits pels venedors, sense perjudici de les sancions que, si escau, correspongui
imposar al presumpte infractor, en virtut del que estableix aquesta Ordenança.
2. L’adjudicació de les autoritzacions de venda a les persones interessades.
3. La potestat sancionadora.

Aquestes competències les pot delegar o desconcentrar d’acord amb les
disposicions legals
vigents.

ARTICLE 6. ACTIVITAT MUNICIPAL
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències:
a) Prendrà les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària, cuidant-se
del
manteniment, la conservació i la senyalització adequada de la zona.
b) Adoptarà mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
c) Facilitarà els mitjans i recipients idonis, en nombre suficient, per tal de mantenir
en bon estat de neteja el sector destinat al mercat o altres tipus de venda no
sedentària.
d) Resoldrà les incidències que puguin sorgir durant la instal·lació, el desmuntatge i
transcurs del mercat i la venda no sedentària, així com en tot allò que afecti a l’ordre
sanitari, la disciplina de mercat i la neteja, disposant les mesures necessàries per
bon desenvolupament de l’activitat.

L’Ajuntament designarà el personal tècnic i administratiu responsable de la gestió i
del control del mercat i la venda no sedentària, o bé el contractarà amb una entitat o
empresa externa.

CAPÍTOL III
DELS LLOCS DE VENDA
ARTICLE 7. UBICACIÓ I FORMA
1. Les parades fixes se situaran en la via pública en el lloc concret designat a cada
comerciant. Els venedors sense parada fixa vendran la seva mercaderia
exclusivament en la zona
assignada.
2. Queda prohibit l’ús especial del domini públic en passos de vianants i es
respectaran els arbres i els elements urbanístics existents.
3. Les parades fixes seran desmuntables i, si escau, conformes a les
característiques preestablerts per l’Ajuntament, i no poden alterar el domini públic
amb subjeccions a terra o a qualsevol altra obra, i han de tenir les condicions
necessàries de seguretat, salubritat i ornamentació pública.
4. Els taulells de les parades fixes han d’instal·lar-se dintre dels límits establerts.

ARTICLE 8. VENDA DE PRODUCTES
1. Els productes que es poden vendre a les parades seran descrits en el mateix
document en què es faci pública la celebració del mercat ocasional o
esporàdic, amb motiu de festes o esdeveniments populars i d’altra tipologia
de venda no sedentària.
2. A les parades queda prohibida l’elaboració de productes alimentaris, encara
que aquesta elaboració pugui revestir la naturalesa d’artesana, excepte quan
hagi estat expressament autoritzada i s’adoptin les mesures higièniques i de
seguretat adients.

ARTICLE 9. EXHIBICIÓ DELS PRODUCTES

Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament sobre el sòl o
paviment, i sempre que les seves característiques de pes o volum ho permetin, han
de situarse a una alçada, respecte del nivell del sòl, no inferior a vuitanta
centímetres. Tampoc poden penjar-se de les marquesines o veles de les parades
aquelles mercaderies o productes que puguin tenir algun perill per als vianants o
que els puguin obstaculitzar el pas. En cap cas els productes o mercaderies poden
estar fora dels límits de les parades.

ARTICLE 10. NOMBRE DE PARADES PER PERSONA

Solament es permet un màxim de dues parades per persona, i el nombre de
parades del mateix article o producte de venda serà descrit en el mateix document
en què es faci pública la celebració de mercats ocasionals o esporàdics amb motiu
de festes o esdeveniments populars o altres tipus de venda ambulant.

CAPÍTOL IV
DE L’ADJUDICACIÓ DELS LLOCS DE VENDA
ARTICLE 11. CARACTERÍSTIQUES DE LA LLICÈNCIA

1. La ubicació de les parades a la via pública implica un ús especial que no
comporta la modificació o transformació del domini públic i queda subjecta a
llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària,
revocable per raons d’interès públic.

2. Les llicències tindran una vigència màxima corresponent a la duració del
mercat ocasional, i en tots els casos finalitzaran l’últim dia del mercat o quan
acabi el termini pel qual hagin estat concedides, i en cap cas poden excedir
d’un any, i es concediran sense perjudici de tercers i deixant fora de perill el
dret de propietat.

ARTICLE 12. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA

Per tal d’obtenir la llicència de venda en un dels mercats ocasionals i esporàdics que
s’autoritzin amb motiu de festes o esdeveniments populars al terme municipal de
Sant Julià del Llor i Bonmatí, i d’altres tipus de venda no sedentària, les persones
interessades han de presentar una sol·licitud indicant-hi els productes que pretenen
vendre, les característiques, dimensions i ubicació de la parada fixa, o la nonecessitat d‘aquesta, i adjuntant-hi, en cas que l’Ajuntament no en tingui constància
actualitzada, la següent documentació original o fotocòpia compulsada:
DNI, NIE o CIF, si escau.
Els documents acreditatius d’estar al corrent dels requisits establerts en els
apartats a), e) i f) de l’article 15.
Dues fotografies tipus carnet.
Una o més fotografies de la parada amb els productes objecte de la venda
exposats.

ARTICLE 13. REQUISITS
Per a l’exercici de la venda no sedentària els comerciants hauran de complir els
requisits següents:
a) Estar donats d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de l'impost d’activitats
econòmiques i al corrent de pagament si escau.
b) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques sectorials
aplicables als productes en venda.
c) Disposar de la corresponent llicència municipal, que haurà de romandre de
manera
visible en la parada fixa de venda o penjada al cos del venedor, si escau.
d) Satisfer la taxa per ocupació del domini públic i els tributs que les ordenances
fiscals
estableixen per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària.
e) Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
f) Posseir, totes les persones que en algun moment realitzin l’activitat, l’oportuna
acreditació de formació en higiene i manipulació d’aliments, si escau, d’acord amb la

normativa legal vigent.

ARTICLE 14. EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA
Les llicències quedaran sense efecte:
a) Si s’incompleixen les condicions a les quals estiguin subordinades, i també han
de ser revocades quan desapareguin les circumstàncies que n’haguessin motivat
l’atorgament o en sobrevinguin d’altres que, en cas d’haver existit llavors, n’haurien
justificat la denegació. També poden ser revocades si s’adopten nous criteris
d’apreciació.
b) En finalitzar el termini per al qual van ser atorgades, sense necessitat de cap
tipus de requeriment.
c) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessament en el negoci del titular.
d) Per anul·lació.
e) Per renúncia.
f) Per sanció de caràcter molt greu.

ARTICLE 15. PRIORITATS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1) En el mateix document en què es faci pública la celebració de mercats
ocasionals o esporàdics amb motiu de festes o esdeveniments populars i
d’altres tipus de venda no sedentària, es fitxaran les prioritats i els criteris que
han de servir per a l’adjudicació dels llocs de venda.
2) Únicament poden ser autoritzades les persones físiques i jurídiques amb
plena capacitat d’obrar. L’autorització és personal i intransferible, per tant,
queda terminantment prohibit l’arrendament o qualsevol altra forma de cessió
d’ús. Però poden exercir l’activitat, en nom del titular, el seu cònjuge i els
seus fills, així com els treballadors que estiguin donats d’alta a la Seguretat
Social per compte del titular i qui ostenti la condició de soci en el cas de les
cooperatives.

CAPÍTOL V
DRETS I DEURES DELS TITULARS DE LES PARADES

ARTICLE 16. DRETS

Correspon als titulars de les parades:
a) El dret a usar el domini públic assignat de manera privativa, a fi d’exercir l’activitat
per a la qual estan autoritzats.
b) El dret a elaborar els seus productes a la mateixa parada, a la vista del públic, en
cas d’activitat artesanal expressament autoritzada.
c) A obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada.

ARTICLE 17. OBLIGACIONS

Els titulars de les parades estan obligats a:
a) Mantenir l’activitat oberta al públic ininterrompudament durant els dies i les hores
assenyalades per l’Ajuntament per a la venda, excepte causes de força major.
b) Conservar l’espai ocupat i les instal·lacions en bon estat de seguretat, salubritat i
ornamentació.
c) Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin abans que comenci
l’activitat, en el termini que s’estableixi. El pagament s’ha de domiciliar en una entitat
financera, d’estalvis o bancària.
d) Mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de
neteja, tant durant la celebració del mercat com quan aquest acabi, i han d’observar
les adequades mesures d’higiene i neteja en relació amb les escombraries, que han
de dipositar en els recipients corresponents per tal de facilitar la recollida selectiva d
de residus.
e) Complir les normes tecnicosanitàries i de seguretat exigides en la legislació
vigent, especialment pel que fa a productes alimentaris, perillosos i joguines.
f) Es podrà exigir la llicència que els facilitarà l’Ajuntament, previ pagament dels
tributs municipals corresponents, i que contindrà, com a mínim, el nom i el cognom
del titular, DNI, NIF o CIF, lloc ocupat, activitat o producte autoritzat per a la venda,
període de vigencia.
g) Informar els consumidors de l’adreça on s’atendran les reclamacions, si escau.

CAPÍTOL VI

INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT
Art. 18. INFRACCIONS
Es considera infracció del que estableix aquesta Ordenança:
a) la venda practicada sense exhibir la corresponent autorització d’una manera
visible
i permanent en la parada de venda.
b) no tenir a disposició dels agents de l’autoritat la llicència i altres documents que
emparin la titularitat i exercici de la venda.
c) la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida
per l’Alcaldia o persona en qui delegui, les autoritats competents o els agents de
l’autoritat, amb vista al compliment de les funcions d’informació, investigació i
inspecció en les matèries d’aquesta Ordenança. Ho serà també el fet de
subministrar informació inexacta o documentació falsa.
d) la resistència, la coacció, la represàlia o les temptatives que en aquest sentit es
facin
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de
vigilància o d’inspecció en les matèries que regula aquesta Ordenança.
e) la venda practicada per qualsevol persona que no estigui autoritzada o per
comerciants que no compleixin els requisits que exigeix l’Ordenança.
f) la venda de productes no especificats en l’autorització municipal.
g) la venda de productes sense les condicions higiènico-sanitàries, d’envasat i
etiquetatge vigents i, en general, l’incompliment de la normativa sanitària i de
consum aplicable.
h) la venda practicada forma dels perímetres i/o llocs autoritzats o bé la que
transgredeixi els dies o horaris establerts en aquesta Ordenança.
i) la venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions de seguretat i
salubritat establertes en aquesta Ordenança o en altres disposicions vigents.
j) no tenir cura de les instal·lacions i elements materials del lloc de venda.
k) l’incompliment dels articles 5, 6, 7, 8, 9 i 10 d’aquesta Ordenança.

Article 19. Les possibles infraccions que estableix aquesta Ordenança seran
investigades per l’Alcaldia o persona en qui delegui, sense perjudici que ho puguin
ser
també pel Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de
Catalunya,
d’ofici o en virtut de denúncia feta per qualsevol persona física o jurídica.

Article 20.
1. L’Ajuntament a través dels seus serveis d’inspecció, vigilarà i garantirà el degut
compliment de tot el que en aquesta Ordenança es disposa i, en cas d’infracció,
podrà arribar, com a acció de cautela, a intervenir els productes exhibits pel
venedor.
2. En cas que el venedor en qüestió esmeni la infracció corresponent en un termini
de
24 hores podrà aixecar-se la intervenció dels productes.
3. Un cop tramitat l’expedient sancionador, segons els tràmits legals, es podrà
acordar
el comís definitiu dels productes immobilitzats com a sanció accessòria.

Article 21. Les infraccions del que disposa aquesta Ordenança seran sancionades,
després d’una audiència prèvia de l’interessat, per l’Alcaldia o persona en qui
delegui,
i podran considerar-se lleus, greus o molt greus.
1. Es consideren infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions
contingudes en aquesta Ordenança sempre que no tinguin transcendència directa
de
caràcter econòmic o suposin risc per a la salut dels consumidors.
2. Es consideren infraccions greus:
a) la reincidència o reiteració d’actes que donin lloc a infraccions lleus.
b) les infraccions d’aquesta Ordenança quan, encara que es tracti de simples
inobservances, tinguin una transcendència directa de caràcter econòmic o suposin
un risc per a la salut dels consumidors.
c) les infraccions previstes en l’article 27 d’aquesta Ordenança.
3. Es consideren infraccions molt greus la reincidència o reiteració de les infraccions
a què es refereixen els punts b) i c) de l’apartat 2 d’aquest article.
4. En cas de sancions derivades d’infraccions en l’àmbit sanitari i de consum,
s’aplicarà el que estableixi la legislació sobre disciplina de mercat i de defensa dels

consumidors. Aquestes infraccions seran sancionades per l’Alcaldia o persona en
qui delegui, d’acord amb el procediment sancionador regulat per la Llei de
procediment administratiu vigent.
Article 22. Les infraccions se sancionaran sense perjudici del que disposen l’article
34
i concordants de la Llei de Catalunya 1/1983, d’acord amb la graduació següent:
a) infraccions lleus:
multa fins a 50€
b) infraccions greus:
multa de 50€ fins a 100€
c) infraccions molt greus:
multa de 100€ i pèrdua de l’autorització municipal.

Article 23. En tot cas, la imposició de les multes es fixarà tenint en compte les
circumstàncies del cas i els antecedents de l’infractor, i es graduarà d’acord amb els
criteris següents:
a) transcendència social.
b) comportament especulatiu de l’infractor.
c) quantia global de l’operació objecte de la infracció.
d) quantia del benefici il·lícit
e) risc per a la salut pública que ha suposat la infracció comesa.
f) salvaguarda dels interessos dels consumidors i usuaris.
g) reiteració i reincidència de l’infractor.

