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ORDENANÇA NÚM. 54 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA  AMBULANT I NO 
SEDENTÀRIA 

 
Article 1r. Objecte 
 
La present ordenança regula la venda no sedentària en el terme municipal, a l’empara 
del que es disposa al Reial Decret 1073/1980 de 23 de maig.  
 
Serà d’aplicació amb caràcter supletori el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre 
comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 
1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre - Modificat per la Llei 
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives - Modificat per la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i altra legislació 
vigent. 
 
Article 2n. Conceptes 
 
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 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. 
 
Article 3r. Venda no sedentària 
 
La venda no sedentària regulada en aquesta ordenança únicament es pot portar a 
terme en el mercat setmanal. Els llocs i dies previstos per exercitar la venda no 
sedentària en el mercat setmanal es determinen a  l'ANNEX 1 de la present ordenança. 
 
Per a l’exercici de la venda no sedentària i de la venda ambulant - itinerant en vehicles - 
tenda, els comerciants hauran  de  complir  els  requisits  que  estableixen  els  articles  
3  i  4  d’aquesta Ordenança. 
 
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. 
 
Ningú podrà ser titular de més d’ un lloc de venda al mateix mercat, s’ entén que un lloc 
de venda pot comprendre més d’ un núm. de parada. 
 
Article 4t. Llicència municipal 
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L’exercici de  la  venda no sedentària se sotmet a  la  prèvia llicència municipal que 
haurà d’establir: 
 

a)  L’indret precís on s’ha d’exercir l’activitat. 
b) Els dies i hores en els quals el titular podrà exercir la venda no sedentària. 
c) Els productes concrets per als quals és vàlida d’acord amb la taula que s’adjunta 

com Annex 3. 
 
La llicència de venda ambulant porta implícita la llicència d’ocupació de la via pública 
pel seu període de vigència. 
 
Distintiu.- L’Ajuntament entregarà  al  titular  de  la  llicència  un  distintiu  que  acredita  
la  seva obtenció. 
 
El distintiu de la llicència ha de ser exhibit de manera visible i permanent en les parades 
de venda. 
 
El distintiu contindrà: 

- Nom, cognoms . 
- Número o emplaçament del lloc adjudicat. 
- Metres lineals de la parada. 
- Activitat o productes autoritzats. 
- Segell de l’ajuntament de corrent de pagament. 

 
La llicència es concedirà per un temps no superior a un any natural. La llicència en cap 
cas no s’entendrà prorrogada tàcitament. 
 
La llicència té caràcter discrecional, no genera drets adquirits i podrà ser lliurement 
revocada quan es produeixi una variació en les circumstàncies que varen motivar el 
seu atorgament o en la política de promoció o planificació de l’Ajuntament. També pot 
ser revocada per l’incompliment de la present Ordenança i de les altres ordenances 
municipals i no dóna dret, en aquests casos, a indemnitzacions ni compensacions de 
cap mena. 
 
L’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, que podrà delegar en la junta de 
govern. 
 
La llicència del mercat setmanal tindrà la durada d’un any natural i es renovarà a petició 
de la persona interessada que s’haurà de presentar abans del 15 de novembre de cada 
any. 
 
El nombre de llicències del mercat setmanal resta fixat en  l'ANNEX 2 de la present 
ordenança, i podrà ser modificada anualment per acord de la Junta de Govern en 
funció de les circumstàncies i les necessitats d’oferta del mercat. 
 
La Junta de Govern, d’acord amb allò que disposa aquesta Ordenança, ha de fixar el 
nombre de llicències de venedors no sedentaris disponibles per a cadascuna de les 
modalitats establertes a  l’ANNEX 3. 
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Article 5è. Llicències 
 
S’estableixen les llicències d’acord amb allò que disposa l’article 3, de venda no 
sedentària en mercats setmanal, de durada anual, o trimestral. La llicència de parada 
fixa al mercat setmanal dóna dret a la reserva d’un lloc concret en el mercat, d’acord 
amb el tipus de producte i l’antiguitat del comerciant. 
 
Article 6è. Venda domiciliària 
 
La venda domiciliària no és permesa al terme municipal. 
 
No s’entén venda domiciliària l’activitat comercial dels venedors o comercials 
d’empreses establertes amb seu permanent, excepte quan el mateix venedor pugui fer 
entrega directa del producte venut. 
 
Article 7è. Requisits dels comerciants 
 
Serà requisit previ a l’obtenció de la llicència: 

a) Estar  donats  d’alta  a  l’epígraf  o  als  epígrafs  corresponents  a  l’impost  
d’activitats econòmiques i al corrent del pagament. 

b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui. 
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als 

productes i serveis que es disposin per a la venda. 
d) Satisfer la taxa municipal per expedició de la llicència. 
e) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials. 
f) Cas  de  tractar-se  de  comerciants  estrangers,  s’haurà  d’acreditar  la  

possessió  dels permisos de residència i de treball per compte propi 
corresponents, i acreditar també el compliment del que s’estableix a la 
normativa específica vigent. 

g) Declaració de compliment dels requisits tècnics i sanitaris dels aliments que 
comercialitzin a la parada. 

h) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil sobre la seva instal·lació i 
activitat. 

 
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 8è. Petició de la llicència 
 
Per  obtenir  la  llicència  de  parada  al  mercat,  caldrà  presentar  una  instància,  en  
la  qual s’expressarà: 

1. Nom, cognoms, adreça, telèfon i DNI del titular. Opcionalment, correu electrònic. 
2. Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i 

socials. 
3. Metres lineals d’ocupació que es sol·liciten 
4. Tipus d’article de venda 
5. Fotografia de la parada actual.  
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A la instància s’acompanyarà: 
1. Fotocòpia del DNI o passaport. En cas de tractar-se d’estrangers no comunitaris, 

original i fotocòpia dels permisos exigibles per la normativa vigent, per tal 
d’acreditar que es troben facultats per l’exercici del comerç. 

2. Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf 
corresponent. 

3. Fotocòpia de l’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social i del certificat 
conforme està al corrent en el pagament. (RETA) 

4. Fotocòpia de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 
sobre higiene i manipulació d’aliments, per aquelles activitats que ho 
requereixin, segons les disposicions vigents. 

5. Declaració de compliment dels requisits tècnics i sanitaris dels aliments que 
comercialitzin a la parada. 

6. Fotocopia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, o rebut de l’any en 
curs. 

7. Dues fotografies de carnet. (Format paper o digital) 
 
L’interessat haurà d’exhibir l’original per comprovar l’autenticitat de la fotocòpia. 
 
Els qui van tenir una llicència l’exercici anterior per la mateixa activitat només hauran 
d’aportar els rebuts vigents o certificats d’estar al corrent dels punts 3,4 i 6 i a més: 
 

- certificat d’ empadronament en cas de canvi de domicili 
- original i fotocòpia dels permisos de residència i treball per compte propi, si el 

peticionari és estranger 
 
Article 9è. Procediment d’adjudicació de llicències  
 
Els interessats formularan la sol·licitud de  llicència abans del 15 de novembre cada 
any per a les llicències del mercat setmanal. 
 
En el cas que la sol·licitud es formuli fora de l’esmentat termini, no hi haurà lloc a 
renovació i el sol·licitant es regirà pels preceptes de l’article 10 d’aquesta Ordenança 
que fan referència a l’obtenció de la llicència per primera vegada. 
 
Les parades vacants s’adjudicaran segons els següents criteris: 
 
Aquells qui van ser titulars d’una parada l’any anterior tindran prioritat per obtenir la 
mateixa, llevat que demanin un canvi d’emplaçament. 
 
Les parades que no siguin adjudicades als que la van tenir l’any anterior s’adjudicaran 
segons els següents criteris, havent escoltat a les entitats més representatives i previ 
estudi de les necessitats del mercat: 

1. Els que l’any anterior van tenir llicència i desitgin millorar la seva posició. 
2. Els titulars de llicències fiscals d’un epígraf que no tingui presència al mercat. 
3. Peticionari que hagi estat titular d’ una llicència en el mercat setmanal amb 

anterioritat i que es va donar de baixa voluntàriament. 
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4. Titulars de famílies monoparentals o  amb  càrregues familiars i  dificultats 
específiques econòmiques i/o laborals que estiguin empadronats a Arbúcies, 
segons informe del servei social municipal. 

5. Residents empadronats a Arbúcies. 
6. Altres situacions. 

 
Les parades es distribuiran entre els peticionaris que estiguin en el mateix cas per ordre 
d’antiguitat de la petició. 
 
No  s’atorgarà cap  llicència al mateix mercat als  familiars dels titulars de  la  llicència 
que depenguin de la mateixa economia ni als que tinguin parentiu de primer o segon 
grau o siguin parella de fet. 
 
Article 10è. Obtenció de la llicència durant l’any 
 
Les parades que restin vacants durant l’any, seran cobertes, preferentment, per les 
sol·licituds de venda del grup a què correspon la vacant que hagin estat presentades 
per a l’any en què es produeixi la vacant segons els criteris adjudicació de l’article 
anterior. 
 
Article 11è. Traspàs de llocs de venda 
 
La llicència de venda no sedentària només és transferible, per a la resta de l’exercici, 
en el cas de defunció, jubilació o incapacitat, a favor dels familiars fins al segon grau, el 
cònjuge o parella de fet i els empleats que tinguin més de 2 anys d’antiguitat amb 
contracte indefinit. En aquest cas s’haurà d’aportar, a  més dels documents previstos 
tot seguit, el títol de  transmissió: Escriptura de  testament o  inventari, si és  per 
defunció, i  document de  cessió signat per ambdues parts en els altres casos. 
 
- Documents que cal presentar en cas de transmissió “inter vivos”: 

1. Instància amb l’acceptació de la cedent i la cessionària. 
2. Documentació que acrediti el grau de parentiu o de relació existent. 
3. Fotocòpia del DNI del cedent i del cessionari. 
4. Certificat conforme el cedent està al corrent de pagament dels tributs municipals 

que s’estableixen per aquest tipus de venda. 
5. Alta  del  cessionari  de  l’epígraf  o  dels  epígrafs  corresponents  a  l’Impost  

d’Activitats Econòmiques. 
6. Alta d’autònoms o del règim de la Seguretat Social que correspongui del 

cessionari i certificat conforme està al corrent en el pagament. 
7. Declaració de compliment dels requisits tècnics i sanitaris dels aliments que 

comercialitzin a la parada. 
8. Assegurança de Responsabilitat Civil 

 
- Documents que cal presentar en cas de transmissió “mortis causa”: 

1. Instància signada per la persona interessada. 
2. Documentació que acrediti la condició de persona legalment successora o 

testamentària. 
3. Fotocòpia del DNI del cedent i del cessionari. 
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4. Certificat conforme el cedent està al corrent de pagament dels tributs municipals 
que s’estableixen per aquest tipus de venda. 

5. Alta  del  cessionari  de  l’epígraf  o  dels  epígrafs  corresponents  a  l’Impost  
d’Activitats Econòmiques. Que ha de ésser el mateix que el de l’ anterior 
propietari. 

6. Alta d’autònoms o del règim de la Seguretat Social que correspongui del 
cessionari i certificat conforme està al corrent en el pagament. 

7. Declaració de compliment dels requisits tècnics i sanitaris dels aliments que 
comercialitzin a la parada. 

8. Assegurança de Responsabilitat Civil 
 
Article 12è. Requisits dels llocs de venda 
 
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 d’higiene exigides per la normativa específica vigent. 
 
En els casos que es prevegi expressament, les instal·lacions hauran d’ ajustar-se al 
disseny i les característiques  assenyalades  per  l’  Ajuntament,  prèvia  consulta  a  les  
associacions  de marxants més representatives. 
 
També es podran utilitzar camions - tenda. 
 
No obstant això, l’Ajuntament pot modificar l’espai concret, de forma temporal o 
definitiva, quan hi hagi raons objectives (execució d’obres, modificació de guals, etc) 
sense que aquests canvis donin dret a cap indemnització. 
 
El titular de la llicència 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 que té 
assignat, sense que pugui ocupar cap altre lloc, ni envair espais destinats a passos, 
passadissos i altres parades. 
 
Els  llocs  de  venda  no  podran  dificultar l’accés  a  habitatges particulars ni  a  
establiments comercials. No es podrà situar en els accessos a llocs comercials, o 
industrials, en els seus aparadors o exposicions ni en edificis d’ús públic. 
 
Cada parada haurà de deixar un pas lliure de 50 cm a la seva dreta mirant des de 
l’interior del taulell. 
 
El sostre de les parades deixarà una alçada lliure no inferior a 2 metres i no superarà 
en total els 3 metres. El voladís no podrà sobresortir més d’ 1,5 metres de la vertical del 
taulell. 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. 
 
A excepció dels vehicles adaptats expressament per a la venda, cap altre vehicle no 
pot estar dins l’emplaçament del mercat durant l’horari de venda al públic. 
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Es prohibeix la publicitat acústica a les parades. No obstant això, les parades que 
tinguin aparells de reproducció del  so  podran  fer  demostracions musicals sense que  
el  nombre  de  decibels sobrepassi els 75 dB. 
 
Article 13è. Procediment de canvi de lloc o ampliac ió dels llocs de venda 
 
En cas de tenir metres sobrants abans de començar un exercici, aquests podran 
destinar-se a canvi de lloc o ampliació de llocs de venda ja existents, d’acord amb els 
següents criteris: 
 

1. Rigorós ordre de presentació de sol·licituds de canvi de lloc. 
2. Preferència dels titulars de llocs de venda de menor a major nombre de metres 

lineals.  
Amb la finalitat de fer que el mercat pugui oferir una imatge i una oferta de productes 
més ben exposats, davant d’una vacant l’Ajuntament podrà donar preferència als veïns 
de la plaça vacant. 
 
Article 14è. Productes a la venda 
 
Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la 
seva autorització, que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa 
parada. 
 
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. 
 
Els productes alimentaris no envasats hauran de ser exhibits amb una protecció que 
eviti el contacte directe amb els compradors. 
 
El preu dels productes s’haurà d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i 
clarament llegible. 
 
Quan es tracti de productes de doll, haurà de constar el preu per unitat de mesura. 
 
Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada. 
 
La senyalització dels preus haurà de respectar en tot moment allò establert a la 
normativa reguladora vigent. 
 
Està prohibit exercir la venda de peix i carn, fresques o congelades, i també la d’aquells 
productes que no compleixin les normes tècniques sanitàries de les reglamentacions 
vigents o les d’etiquetat. 
 
Article 15è. Obligacions dels comerciants 
 

1. En lloc visible i fàcilment llegible, els comerciants que practiquin la venda 
ambulant han d’informar els consumidors de l’adreça on s’atendran, si s’escau, 
les seves reclamacions. 
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2. Es prohibeix la circulació de vehicles en el recinte del mercat des de les 8.30 del 
matí fins a les 13.30 hores. S’exceptuen aquells vehicles en servei 
d’emergència. 

3. Les parades hauran d’estar muntades a les 8.30 del matí i no es podran 
començar a desmuntar fins a les 13.30 hores. El recinte del mercat haurà de 
restar totalment net i lliure a les 14.30 hores. 

4. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades per personal del 
servei de mercats i la resta de personal municipal encarregat d’aquesta activitat 
i la Policia Local. 

5. Ocupar el lloc assignat i mantenir l’establiment en els dies i hores assenyalades. 
6. Col·locar en lloc visible la llicència municipal. 
7. Mantenir en bon estat l’espai del lloc que ocupi i si s’escau, la via pública, 

reparar els desperfectes que causi a la via, voreres, enllumenat, arbreda, 
jardineria i mobiliari urbà en general. 

8. Dirigir-se al públic amb respecte i consideració. 
9. Complir la normativa relacionada amb els preus dels productes, regulada en 

aquesta ordenança. 
10. Col·locar en lloc visible el preu dels productes, amb les sigles PVP, que significa 

que el preu porta inclòs l’IVA. En els productes a granel el preu s’indicarà per 
unitat de pes. 

11. Satisfer  el  pagament  dels  imports  corresponents  a  tributs  municipals  
derivats  de l’activitat desenvolupada. 

12. Comunicar al vigilant de mercats les absències previstes amb anterioritat, 
incloent les vacances. 

 
13. Els comerciants amb parada al mercat  hi han d’assistir regularment. La no 

assistència de més de 3 jornades consecutives o 5 d’alternes dins dels mateix 
semestre, sense causa justificada i sense que s’hagi comunicat a l’Ajuntament 
suposarà una falta greu. 

14. Excepcionalment, els comerciants, per raons justificades, podran demanar la 
suspensió temporal de la llicència. La petició haurà d’expressar el temps de la 
suspensió, que podrà ser per un període no inferior a un mes natural ni superar 
l’exercici de vigència de la llicència. Els interessats hauran de sol·licitar-ho a 
l’Ajuntament amb dues setmanes d’antelació, sense que aquesta excedència els 
eximeixi de pagar el semestre complet. Només podran acollir-se als beneficis 
d’aquest article aquells marxants que durant els sis mesos anteriors a la data de 
sol·licitud de l’esmentada autorització no hagin faltat a cap mercat, llevat dels 
casos degudament justificats. 
L’Ajuntament podrà concedir una llicència temporal a un comerciant que estigui 
en llista d’espera i compleixi les condicions de la present ordenança per ocupar 
la parada durant el temps de suspensió de la llicència. 

 
Article 16è. Drets dels comerciants 
 
Seran drets dels comerciants: 
1. Exercir l’activitat de venda del articles, la llicència municipal dels quals els empara.  
2. Realitzar l’activitat en condicions de seguretat 
3. Tenir la via pública en òptimes condicions en el moment de la instal·lació de la 

parada.  
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4. Determinació d’eines de gestió que garanteixin un bon funcionament dels mercats. 
5. Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
 
Article 17è. 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, els comerciants deixaran net i recollit el seu espai i deixaran la 
brossa en els llocs que determini l’encarregat del mercat, seguint les pautes marcades 
per l’ordenança sobre recollida de residus municipals. 
 
Article 18è. Pagament de la taxa 
 
El marxant estarà obligat al pagament de les taxes corresponents a l’exercici de 
l’activitat que li presenti l’Ajuntament. Aquest pagament s’haurà de fer efectiu dins del 
termini establert en la mateixa llicència. 
 
Passada la seva data de venciment, el titular disposarà de 15 dies de termini per a 
realitzar el pagament amb un recàrrec del 20% sobre l’import de la taxa, que li serà 
reclamat per la via de constrenyiment. 
 
Quan la llicència sigui concedida un cop iniciat l’exercici, la taxa es liquidarà segons el 
que disposi al respecte la corresponent ordenança fiscal 
 
Article 19è. Competències de l’Ajuntament. Règim in spector 
 
L'Ajuntament haurà de vigilar i garantir que els titulars de les autoritzacions compleixin 
el que ordena la Llei i podrà arribar, com acció de cautela, en cas d’infracció, a 
intervenir els productes exhibits pel venedor, sens perjudici de les sancions que, si 
s’escau, correspongui imposar legalment al presumpte infractor, en virtut del que 
estableix la present Ordenança. 
 
L’Ajuntament designarà l’assentador/a, que haurà de ser personal de plantilla. Aquest 
assistit per la Policia Municipal vigilarà i garantirà el degut acompliment pels titulars de 
les llicències concedides, de tot allò que es disposa en aquesta ordenança. També 
correspondrà a l’assentador/a situar els venedors i els seus respectius llocs de venda, 
resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat En tot 
cas, estarà obligat a donar compte puntualment dels fets i incidències al regidor de 
l’àrea de mercats o al responsable de mercats designats per l’Ajuntament. 
 
Els llocs estaran subjectes, a més a més, als controls i a les inspeccions sanitàries, i de 
condicions de qualitat, quantitat i drets dels consumidor que estiguin legalment 
establertes. 
 
El control de l’ordre públic correspondrà a la Policia Municipal que actuarà en 
col·laboració i sota  les  instruccions de  l’assentador del mercat i  de  la  regidoria que  
tingui encomanada aquesta competència. Tal i com preveu l’article 63.2 de la llei 
8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, de 15 d’abril, correspon al municipi la 
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competència sobre aquestes matèries de seguretat en  llocs  públics. S’ha  de  tenir en  
compte també  la  llei  10/1990, de  policia  de l’espectacle, les activitats recreatives i 
els establiments públics, modificada pel Decret Legislatiu 13/1994, de 26 de juliol, pel 
qual s’ aprova l’adequació a la llei 30/92, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, especialment en el seu art 2.3, Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, desenvolupada pel Decret 225/1996, de 12 
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’armament dels policies locals. 
 
Article 20è. Representació 
 
Els comerciants podran designar una comissió que els representi, la qual serà 
d’interlocutor vàlid davant l’Ajuntament en les qüestions de caràcter col·lectiu. 
 
L’elecció  d’aquesta  comissió  s’haurà  de  fer  per  un  procediment democràtic  i  
s’haurà  de comunicar a l’Ajuntament. 
 
Les associacions de marxants legalment constituïdes o, en el seu cas, la comissió del 
mercat, representaran els venedors i col·laboraran amb l’Ajuntament en tot allò que 
estigui relacionat amb el mercat, per tal d’aconseguir una millor organització i control. 
Es reuniran periòdicament amb els representants municipals, com a mínim una vegada 
a l’any. 
 
Article 21è. Conflictes 
 
La interpretació de la present ordenança i la resolució de conflictes que es presentin 
correspon a  la  junta  de  Govern  local. Contra  els  seus  acords hi  cabrà  recurs  
contenciós administratiu. 
 
Article 22è. Procediment sancionador 
 
El procediment sancionador s’ajustarà a la normativa general en matèria sancionadora i 
en especial al decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el reglament per a 
l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Article 23è. Infraccions 
 
Són infraccions lleus: 

a) La ubicació de la parada ocupant més espai de l’autoritzat. 
b) Les infraccions lleus a la normativa sectorial sobre el producte autoritzat. 
c) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a aquest Reglament 

no classificada com a greu o molt greu. 
d) La  venda  practicada  sense  exhibir  la  corresponent  autorització  de  manera  

visible  i permanent en la parada de venda. 
e) Qualsevol incompliment sobre els requisits dels preus.  

 
Són infraccions greus: 

a) La ubicació de la parada fora del lloc, o dels dies i hores autoritzats.  
b) La venda de productes no autoritzats. 
c) No recollir les deixalles en bosses adequades i no deixar-les al lloc determinat. 
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d) La manca de respecte envers el personal municipal, personal de mercats i resta 
de titulars  

e) Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial. 
f) La negativa o resistència a proporcionar dades o informació necessària a les 

autoritats municipals o als seus agents. 
g) La reiteració o reincidència en una falta lleu. 
h) La provocació d’aldarulls o actes que alterin la convivència. 
i) Muntar i retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari fixat.  
j) Desplaçar o modificar el mobiliari públic urbà. 
k) Ocupar un espai diferent a l’autoritzat o que ocupi la parada una persona diferent 

al titular sense que hagi estat degudament autoritzada. 
l) No assistir al mercat durant 3 mercats consecutius o 5 d’alterns dins del mateix 

semestre, sense causa justificada i sense que s’hagi comunicat a l’Ajuntament, 
encara que s’estigui al corrent dels tributs corresponents (es considera causa 
justificada el període de vacances durant un màxim de 6 setmanes, la 
incapacitat laboral transitòria i la cura d’un menor de menys de quatre mesos 

m) El no manteniment del lloc de venda en les degudes condicions d’higiene, 
salubritat i conservació. 

n) L’incompliment de les ordres dimanants del personal de mercats o l’autoritat 
municipal, degudament acreditats. 

o) Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs sense ajustar-se a les 
condicions de la llicència, llevat de les excepcions regulades en aquesta 
ordenança 

 
Són infraccions molt greus: 

a) La reiteració o reincidència en una infracció greu.  
b) L’exercici de la venda sense autorització municipal  
c) No pagar els drets i taxes de l’Ajuntament. 
d) Agressions a l’autoritat municipal, personal de mercats i a la resta de titulars de 

parades del mercat. 
f) El traspàs, arrendament o sotsarrendament del lloc de venda sense tenir 

l’autorització municipal. 
g) Defraudar en la quantitat i qualitat dels productes venuts. 
h) No assistir al mercat durant tres mesos a  l’any, sense causa justificada, encara 

que s’estigui al corrent dels tributs corresponents. 
 
Article 24è. Sancions 
 
Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de fins a 60 euros, advertiment 
verbal o escrit o suspensió temporal durant un dia. 
 
Les infraccions greus se sancionaran amb suspensió temporal de la llicència fins a 6 
sessions del mercat i multa de 61 a 150 euros . 
 
Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 151 a 500 euros i/o amb la 
suspensió de la llicència de un a sis mesos. En cas de reincidència en una falta greu, 
es podrà revocar la llicència amb pèrdua dels drets derivats de l’antiguitat. 
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En cas d’incompliment de les normes tècnico-sanitàries o de comerç i consum que 
regulen les vendes dels productes autoritzats quan això representi un risc per a la salut 
i seguretat física dels consumidors, S’aplicarà el Règim Sancionador previst en la Llei 
1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i 
usuaris. 
 
Dins del màxim autoritzat, l’import de les sancions es fixarà discrecionalment a 
proposta de l’instructor de l’expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas, els 
antecedents de l’infractor i ajustant-se als criteris de proporcionalitat establerts a l’article 
131 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
Article 25è. Competència 
 
Correspon a l’alcalde la imposició de les sancions. 
 
Article 26è. Normativa aplicable 
 
Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb el que estableix el Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat. 
 
Article 27è. Procediment abreujat 
 
La imposició de sancions per la comissió d’infraccions lleus es podrà tramitar a través 
del procediment abreujat regulat a l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre. 
 
Article 28è. Paralització cautelar de l’activitat 
 
L'Alcalde ordenarà la paralització cautelar de l’activitat a aquells comerciants que no 
tinguin la corresponent llicència o bé exerceixin en contravenció amb les seves 
condicions. 
 
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 no faci cas 
repetidament del requeriment per al cessament de l’activitat. 
 
Article 29è. Entrada en vigor 
 
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Disposició transitòria 
 
Les parades que actualment estan concedides es mantindran fins al 31 de gener.  
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga el Reglament per al funcionament de mercats a la via pública. 
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Disposició final 
 
S’aproven els annexos del reglament, i es delega en la Junta de Govern Local es 
facultats necessàries per a la seva modificació i adaptació a les circumstàncies i 
necessitats de cada moment. 
 
ANNEX 1 
 
LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ DEL MERCAT: 
 
El mercat setmanal es farà el diumenge. Només se suspendrà la celebració del mercat, 
quan ho determini l’Ajuntament, per causa de força major o per organització de fires i 
festes. 
 
Muntatge: de 6-8.30 i desmuntatge: de 13.30 a 14.30 h 
 
Podrà ser autoritzada l’ampliació de l’horari si per raons turístiques o de flux de gent es 
considera convenient. 
 
La ubicació del mercat pot ser modificat per necessitats o per esdeveniments que així 
ho requereixin. 
 
ANNEX 2 
 
El nombre de parades que s’autoritzen és de  50. 
 
ANNEX 3 
 
La classificació de les activitats o grups de productes és la següent: 
 
ALIMENTACIÓ 
 
Producte fresc i producte sec. Dels subsectors en què ha estat dividit detallem els 
següents: 
- Artesans: productes elaborats pel mateix venedor o propis d’una regió, com ara 

formatges, pastissos, mel o embotits. 
- Aviram: els productes que trobem són ous. També es considera dins d’aquest 

subsector la venda de pollastres vius per sacrificar o per a la seva cria. 
- Bar. 
- Carns: és minoritària aquesta venda, ja que existeixen clàusules restrictives 

per a la venda de carn a la majoria de municipis. 
- Conserves: ofereixen productes envasats i de pesca salada com olives, 

cogombrets, oli, bacallà, etc. 
- Enoteca: vins i licors, embotellats amb marca o be subministrats a dojo. 
- Formatgeria. 
- Frankfurt: venda d’entrepà de Frankfurt (salsitxa). 
- Fruita i verdura. 
- Fruits secs. 
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- Gelats: venda de gelats cremosos o de gel. 
- Herbolaris. 
- Llegums i cereals: és habituals trobar-los en parades que també ofereixen 

conserves. 
- Mel i Caramels 
- Pastisseria: pa, pastissos i pastes. 
- Pollastres a l’ast: venda de pollastres rostits. Sovint s’han d’encarregar. 
- Xarcuteria: els productes de xarcuteria estan tots ells envasats. Sovint trobem a la 

mateixa parada formatges. 
- Xurreria: venda de xurros fregits i similars. 
 
EQUIPAMENT DE LA LLAR 
 
Venda de productes per equipar i fer-ne ús a la llar: 

- Artesans:  productes  elaborats  artesanament pel  mateix  venedor  o  propis  
d’una  regió, relacionats amb la llar. 

- Articles de ferreteria/ bricolatge: martells, claus, jocs de tornavís, metres, caixes 
d’eines, etc. 

- Cistelleria 
- Decoració: s’engloben les parades que venen quadres, làmines, marcs, així com 

figures de porcellana i guix i plantes de plàstic. 
- Estris de cuina/ petit electrodomèstic: coberteries, estris de cuina i aparells 

elèctrics d’utilització a la llar. 
- Flors i plantes. 
- Ganiveteria: ganivets, tisores, navalles i servei per a esmolar. 
- Màquines de cosir 
- Jardí: màquines per tallar la gespa, arades, mobiliari. 
- Mascotes: animals domèstics i productes relacionats amb la seva alimentació, 

salut. 
- Matalassera: s’inclouen els matalassos, coixins. 
- Mobles: cadires, penja-robes, etc. 
- Multipreu: trobem varietat de productes, similars als basars. 
- Palma: palmes i palmons fets pel Ram.  
- Telefonia: tot tipus d’accessoris per a telefonia mòbil. 
- Terrissa: accessoris per a cuina i bany, i ornament per a la llar. 
- Tèxtil domèstic: mantes, llençols, cobrellits, tovalloles, jocs de taula, cortines, 

roba per a confecció de la llar i catifes. 
 
EQUIPAMENT DE LA PERSONA 
 

- Articles complementaris per al vestir. 
- Artesania. 
- Articles de pell/ marroquineria: moneders, bitlleters, cinturons, bosses i 

complements de viatge. 
- Béns usats: objectes ja utilitzats, és a dir, no són nous. Podem trobar joies, roba i 

objectes de decoració. 
- Calçat: tota mena de sabates, sabatilles i sabatilles esportives. 
- Joieria/ rellotgeria: arracades, polseres, rellotges, anells, etc... 
- Merceria: productes per a fer les labors (llanes, ganxet, fils, costurers, etc.) 
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- Ortopèdia: producte específic de tractament (faixes, mitges...) 
- Pelleteria:  es  consideren  únicament  aquelles  parades  que  venen  peces  de  

vestir confeccionades en pell. 
 
LLEURE I CULTURA 
 
Productes per a l’oci: 

- Articles d’esport: articles per a la pràctica esportiva com pilotes, raquetes, etc. 
- Automòbil: triangles de senyalització, armilles, eines específiques d’automoció. 
- Instruments musicals. 
- Joguines. 
- Llibreria i papereria: llibres, llibretes, llapis, etc.. 
- Música: CD i cassets. 
- Objectes de regal 
- Pesca: canyes, fil de pescar, rodets. 
- Quadres/ pintures: tela per pintar quadres, pinzells, olis, etc. 
- Segells/ monedes.  
 

TÈXTIL I MODA 
 
Peces de vestir: 

- Dona: roba exclusivament femenina. 
- Dona-nen/ nena: roba tant de dona com de nens. 
- Home: roba exclusivament masculina. 
- Home-dona: parades amb roba d’home i de dona. 
- Home-nen/ nena: roba tant d’home com de nen. Varietat de talles. 
- Llenceria i cotilleria: roba interior, mitjons, mitges, pijames, bates. 
- Nen/ nena: roba infantil. 
- Roba esportiva: roba especialitzada per la pràctica de qualsevol esport. 
- Tela per a confecció: roba per a la confecció de peces de vestir i de la llar. 

 
SALUT I COSMÈTICA 
 

- Drogueria/neteja. 
- Perfumeria/cosmètica. 
- Perruqueria: complements per al cabell. 

 
 
Aprovació Inicial de l’ordenança: Ple del 14 de maig de 2012 
Aprovació definitiva: 29 de juny de 2012 
Publicació íntegra en el BOP de Girona núm.  132  del 9 de juliol de 2012    
 
 
 
 
       


