Ajuntament de Maçanet de la Selva

ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA
CAPITOL I
DISPOSICIONS PRELIMINARS
Article 1. Aquesta ordenança té com a objectiu la regulació municipal de la
venda no sedentària i es dicta d’acord amb allò que disposa l’article 19 del
Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març sobre comerç interior.
Article 2. Als efectes d’aquesta ordenança es considera venda no sedentària la
que realitzen els comerciants o marxants fora d’un establiment comercial
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada. La venda no
sedentària només es podrà realitzar en els perímetres i en els llocs
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables i en els termes i condicions establertes en aquesta ordenança.
Article 3. Per a tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança regirà amb
caràcter supletori el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre Comerç
Interior i demés normativa vigent en matèria de comerç.
Article 4. La venda no sedentària ha d’exercir-se en llocs de venda
desmuntables o transportables, tenint sempre en compte que la seva
instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la
normativa específica vigent.
Els productes d’alimentació a la venda no poden ser exhibits directament
damunt el sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i
pes ho permetin, han de situar-se a una altura no inferior a cinquanta
centímetres del nivell del sòl.
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CAPITOL II
LES MODALITATS DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS A LA
VIA PUBLICA
Article 5. Es podran realitzar, prèvia autorització, les modalitats de venda no
sedentària següents:
a) Venda no sedentària en mercats periòdics: aquella que s’autoritza al
mercat que es fa a la població en el lloc establert, amb una periodicitat habitual
i determinada.
b) Venda no sedentària en mercats ocasionals: aquella que s’autoritza
en mercats esporàdics que es puguin fer amb motiu de festes o esdeveniments
populars o per altres motius d’interès públic segons el criteri discrecional de
l’Ajuntament. Es faculta la Junta de Govern per a l’autorització d’aquests
mercats ocasionals i esporàdics.
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 emplaçament d’aquests, a
les zones determinades on s’hagi de fer.
Article 6. Es prohibeix la venda ambulant itinerant en vehicles o a peu, i la
venda no sedentària mitjançant camions-botigues, excepte que aquests últims
ocupin algun dels llocs autoritzats a l’efecte en mercats periòdics o en llocs
puntuals que s’autoritzin amb motiu de festivitats o celebracions locals.
Article 7. La venda no sedentària en el mercat periòdic es realitzarà de la
següent forma:
a) Denominació del mercat: mercat setmanal.
b) Zona on se situarà: a la zona de la Plaça de l’església i carrers
adjacents.
L’ajuntament podrà canviar el lloc de celebració del mercat setmanal
puntualment per raons extraordinàries.
c) Dia: tots els dimecres, llevat que la legislació vigent en un moment
determinat disposi el contrari i/o que l’ajuntament decideixi traslladar-lo a
un dia anterior o posterior per interès puntual motivat per un
esdeveniment concret que així ho faci necessari.
També es podrà realitzar mercat setmanal els diumenges previ acord del
Ple municipal que així ho aprovi expressament. Prèviament a l’adopció
d’aquest acord del Ple s’haurà d’obrir un termini de 30 dies d’informació
pública per tal de què es puguin formular al.legacions al respecte.
d) Horari d’obertura i de tancament: des de dos quarts de set del matí fins
les dues del migdia.
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Article 8. A dos quarts de nou del matí, els cotxes, camions i vehicles de tot
tipus utilitzats pels marxants hauran d’haver efectuat totes les operacions de
càrrega i descàrrega i haver aparcat fora del recinte del mercat.
Excepcionalment, podran considerar-se casos produïts per causes de força
major com riuades, aiguats a la comarca, avaries dels vehicles, etc. Aquestes
circumstàncies seran valorades per l’encarregat del mercat.
Des de dos quarts de dues i fins a les dues s’hauran de desmuntar les parades
i es deixarà net el sòl, excepte que per causes de força major no sigui possible.
Cada marxant serà responsable de deixar net el sòl de l’espai que ha ocupat.
Article 9. L’Ajuntament pot autoritzar als productors agraris i artesans de la
població, individualment o en agrupació, a fer la venda dels seus propis
productes als indrets que els hagin fixat prèviament.
Aquesta autorització no es pot referir a associacions o a d’altres entitats
jurídiques, i es faculta la Junta de Govern per a la concessió d’aquestes
autoritzacions.
CAPITOL III
ELS COMERCIANTS NO SEDENTARIS I L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
Article 10. Les persones que pretenguin exercir l’activitat comercial definida en
aquesta ordenança han de complir els següents requisits:
a) Estar donats d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de l’Impost
d’Activitats Econòmiques i al corrent de pagament.
b) Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat social que els
correspongui i/o autònoms.
c) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions
específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
d) Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària
en el lloc precís, la qual s’haurà d’exhibir a l’encarregat del mercat o als
agents de l’autoritat sempre que es requereixi, i exhibir en un lloc visible.
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin.
f) Complir les normes d’aquesta regulació.
g) Observar els requisits sectorials o d’altra naturalesa que siguin
aplicables a l’activitat comercial corresponent en virtut del DecretLegislatiu 1/1993, de 9 de març, i d’altres disposicions legals i
reglamentàries vigents.
h) Tots els comerciants estan obligats a exhibir el preu de les mercaderies
exposades a la venda. Aquest preu ha d’anunciar-se en els productes ,
de forma que el possible comprador estigui ben informat, en la forma
que disposi la legislació vigent.
i) Pels comerciants i venedors del sector d’alimentació, és obligatòria la
possessió del Carnet de Manipulador d’Aliments.
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j) Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes
corresponents a la seva autorització.
Article 11. La Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Comerç,
atorgarà les autoritzacions per a la venda no sedentària. Malgrat disposar
d’espai per a la instal·lació de parades, la Regidoria de Comerç podrà proposar
denegar-ne la instal·lació quan consideri, de manera raonada, que l’activitat
que es proposa ja disposa d’una oferta prou àmplia en el mercat setmanal.
A l’autorització hi constarà l’indret precís on ha d’exercir-se l’activitat i també els
productes concrets per a la qual és vàlida, i haurà de ser exhibida de manera
visible i permanent en les parades de venda.
L’autorització es concedirà pel termini d’un any i es prorrogarà automàticament
per períodes iguals, considerant-se que continuen les mateixes circumstàncies
que en el moment d’atorgar-se l’autorització si no es diu res en contra en el
període comprès entre el 15 de novembre i el 31 de desembre. L’autorització
podrà ser revocada per l’incompliment del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de
març, o la normativa que el complementi o el substitueixi, o de la present
ordenança sense dret, en aquests casos, a indemnitzacions ni compensacions
de cap mena.
L’autorització serà personal i intransferible però podran exercir l’activitat en nom
del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, com també els empleats que
estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per compte del titular comercial.
Tanmateix, s’autoritza amb caràcter excepcional la seva transmissió en el
supòsit de jubilació o mort del titular i només a favor del seu cònjuge o a favor
dels fills.
Article 12. Les persones que vulguin obtenir l’autorització municipal
corresponent per exercir la venda no sedentària presentaran a l’Ajuntament una
sol·licitud especificant els elements o circumstàncies que constitueixen i
caracteritzen aquest exercici..
En el moment de retirar l’autorització que li ha estat concedida, l’interessat
haurà d’aportar tres fotografies mida carnet, perquè figurin a l’autorització i a
l’expedient.
Article 13. L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària no donarà
dret al seu titular a fer cap ocupació superficial permanent i només li autoritza
l’ocupació durant el temps necessari per efectuar les operacions o transaccions
pròpies de la indústria o l’ofici objecte d’aquesta autorització.
Les parades que quedin lliures dels mercats fixos i periòdics per ampliació del
nombre de llocs, per abandonament o pèrdua dels drets del seu titular,
quedaran a disposició de l’Ajuntament que podrà atorgar-les de nou.
Article 14. Queda prohibit situar les parades o instal·lacions desmuntables amb
infracció de les normes que dicti l’Ajuntament.
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Dins el recinte del mercat no es podrà fer publicitat abusiva de cap classe, tant
escrita com oral, que atempti contra els altres comerciants.
Article 15. Els marxants que el dia 5 de cada trimestre natural tinguin pendent
de pagament un rebut corresponent a un període anterior, no es podran
instal·lar i perdran els drets de renovació sobre els corresponents llocs fixos
reservats. Aquests llocs quedaran lliures a disposició municipal.
Article 16. Tots els marxants podran disposar d’un període de fins a un mes en
concepte de vacances, cosa que hauran de comunicar per escrit i amb
antelació mínima de 15 dies a l’Ajuntament o directament al responsable del
mercat. En aquests casos, es garanteix la reserva del lloc atorgat.
CAPITOL IV
L’ENCARREGAT DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA I LA COMISSIÓ DE
VENEDORS
Article 17. L’encarregat del mercat de venda no sedentària tindrà les funcions
següents:
a) Tenir cura que l’activitat en el perímetre del mercat es realitzi amb
normalitat, d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança, i donar
compte a l’Ajuntament de totes les anomalies que observi.
b) Atendre les queixes i reclamacions del públic i dels titulars de les
parades i transmetre-les a l’Ajuntament.
c) Notificar als titulars de les parades les comunicacions de l’Ajuntament
que els afectin directament.
d) Facilitar el compliment de la seva tasca a les persones encarregades de
la inspecció sanitària del mercat.
e) Efectuar, si escau, la recaptació dels drets d’ocupació de les parades.
f) Mantenir informat l’Ajuntament de tot fet rellevant que tingui lloc al
mercat.
g) Totes les altres funcions que es desprenguin d’aquesta ordenança i les
que li siguin encomanades per l’Alcalde.
Article 18. En el mercat periòdic de venda no sedentària es podrà constituir
una comissió de venedors que els representi i que podrà sol·licitar, informar,
suggerir i canalitzar les queixes i totes les actuacions que consideri convenients
per al bon funcionament del mercat.
CAPITOL V
LES INFRACCIONS, LES SANCIONS I EL PROCEDIMENT
Article 19. Es considera infracció d’allò que estableix aquesta ordenança:
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a) La venda practicada fora dels perímetres i els llocs autoritzats o bé la
que no respecti els dies i horaris establerts.
b) La venda practicada per qualsevol persona que no estigui autoritzada o
per comerciants que no compleixin els requisits que exigeix l’ordenança.
c) La venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions de
seguretat i salubritat establertes en aquesta ordenança o en altres
disposicions vigents.
d) La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització d’una
manera visible i permanent en la parada de venda.
e) La no utilització de la parada durant quatre dimecres seguits, o sis
alterns dintre d’un període de sis mesos, sense causa justificada encara
que s’hagin abonat els drets corresponents.
f) La manca de neteja de la parada i el seu entorn, un cop hagi finalitzat
l’horari i s’hagin retirat les instal·lacions.
g) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per l’Alcaldia, les autoritats competents o els agents de
l’autoritat que exerceixin funcions d’informació, investigació i inspecció
en les matèries regulades per aquesta ordenança. També constituirà
infracció el fet de subministrar informació inexacta o falsa.
h) La resistència, la coacció o la represàlia o les temptatives que en aquest
sentit es facin contra el personal de l’administració facultat per a
l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció.
i) La provocació de baralles o actes violents.
j) L’incompliment de qualsevol de les normes que conté la present
ordenança.
Article 20. Les possibles infraccions que estableix aquesta ordenança seran
investigades per l’ajuntament, sense perjudici que ho puguin ser també pel
Departament corresponent de la Generalitat, d’ofici o en virtut d’una denúncia
feta per qualsevol persona física o jurídica.
L’Ajuntament vigilarà i garantirà el compliment de tot allò que disposa aquesta
ordenança per part dels titulars de les llicències concedides i podrà arribar, com
acció de cautela, en cas d’infracció, a intervenir els productes exhibits pel
venedor, sense perjudici de les sancions que, si escau, correspongui imposar
legalment al presumpte infractor.
Article 21. Les infraccions d’allò que disposa aquesta ordenança podran
considerar-se com a lleus, greus o molt greus.
a) Es consideraran infraccions lleus les simples irregularitats en
l’observació d’allò que prescriu aquesta ordenança, sempre que no
causin perjudicis directes de caràcter econòmic.
b) Es consideraran infraccions greus:
1. La reincidència en la comissió de tres infraccions considerades
com a lleus en un mateix període de dotze mesos.
2. Les infraccions que, encara que es tractin de simples
irregularitats, causin perjudicis de caràcter econòmic.
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3. Les infraccions previstes en els apartats a) b) c) f) g) i h) de
l’article 19.
c) Es consideraran infraccions molt greus:
1. La prevista en els apartats e) i i) de l’article 19.
2. La reincidència en la comissió de tres infraccions greus dins del
període de dos anys, sempre que no es produeixi a la vegada a
conseqüència de la reincidència en infraccions lleus.
3. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
Article 22. Les infraccions a què es refereix aquesta ordenança s’han de
sancionar per l’Alcaldia, amb instrucció prèvia de l’expedient administratiu
corresponent, mitjançant l’aplicació de les sancions següents:
a) Infraccions lleus: multa de 60 euros.
b) Infraccions greus: multa de 150 euros i/o suspensió de la llicència fins
a tres mesos.
c) Infraccions molt greus: multa de 300 euros i/o suspensió de la
llicència des de tres mesos fins a la retirada de la llicència municipal.
Aquestes sancions s’imposaran per l’Ajuntament previ informe de l’encarregat
del mercat seguint el procediment establert per la legislació vigent.
Els òrgans competents per a la imposició de les sancions seran les següents:
-

Per a les faltes lleus, l’Alcaldia.
Per a les faltes greus o molt greus, la Junta de Govern.

S’exceptuen les advertències i requeriments que l’encarregat pugui efectuar
amb advertiment verbal, no considerant-se aquestes com a sancions.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L’Ajuntament mantindrà l’autorització concedida a totes aquelles persones que
tinguin autorització per a la venda no sedentària, obtinguda abans de l’entrada
en vigor d’aquesta ordenança.
Les autoritzacions per a la resta de llocs que quedin sense cobrir seran
concedides seguint el procediment establert en aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions municipals generals vigents
reguladores de la venda no sedentària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat completament el seu
text i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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