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CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
La present Ordenança es redacta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter
general per l’article 8.1.a) de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i
particularment, pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.
Article 2
La present Ordenança regula la venda no sedentària realitzada per comerciants fora d’un
establiment comercial permanent, amb periodicitat setmanal en els perímetres i els llocs
assenyalats per l’Ajuntament, en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables, incloent-hi els camions tenda, i en els termes i les condicions que
estableix la present Ordenança.

CAPÍTOL II
De les autoritzacions per a la venda no sedentària
Article 3
Dia de celebració del mercat
1. La venda sedentària, realitzada en la forma indicada en l’article 2 d’aquesta
Ordenança, queda autoritzada en aquest municipi, tots els dimecres i dissabtes a
Bellavista i Corró d’Avall, respectivament.
2. Fora dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, la celebració del mercat solament
la podrà acordar excepcionalment la Comissió de Govern.
Article 4
Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària:
1. Per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat setmanal, els comerciants
hauran de complir els requisits següents:
a) Estar donats d’alta i al corrent de pagament a l’epígraf o epígrafs corresponents de
l’import sobre activitats econòmiques.

b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui.

c) Complir tots aquells 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 aquest
mercat.
e) Satisfer els tributs i preus públics que les ordenances municipals estableixen per a
aquest tipus de venda.
f) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar a la
venda de productes i serveis.
2. L’Ajuntament podrà autoritzar els agricultors, individualment o en agrupació, a fer la
venda dels seus propis productes al indrets que els hagin fixat prèviament. Dita
autorització no es pot referir a associacions o a d’altres entitats jurídiques (article 12 del
Decret legislatiu 1/1993).
Article 5
Característiques de l’autorització
1. L’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària estarà sotmesa a la
prèvia comprovació, per part de l’Ajuntament, dels requisits a què es refereix l’article
anterior.
2. L’Ajuntament no autoritza, en cap cas, la venda d’aquells productes, específicament
els alimentaris, que per la seva forma de presentació o per altres circumstàncies, no
compleixin les normes tecnico-sanitàries que en regulin la venda.
3. L’autorització serà personal i intransferible, però podran exercir l’activitat en nom del
comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, així com els empleats que estiguin donats
d’alta a la Seguretat Social, per compte del titular comerciant; no obstant això,
s’admetrà la transmissibilitat de l’autorització a favor del cònjuge i dels fills del titular
en els casos de jubilació, incapacitat física i defunció.

Article 6
Procediment per a l’atorgament de les autoritzacions
1. Les persones interessades en la obtenció de la corresponent autorització municipal
per a l’exercici del mercat setmanal presentaran a l’Ajuntament una sol·licitud,
especificant-hi les dades personals, el període durant el qual es pretén exercir-la, el
compliment dels requisits establerts a l’article 4 d’aquesta Ordenança, i els elements i
les circumstàncies que la caracteritzin.
2. Rebuda la sol·licitud per part de l’Ajuntament, i previ pagament de les taxes i/o dels
preus públics corresponents assenyalats a l’Ordenança fiscal o reguladora de preus
públics vigent, la Comissió de Govern, si s’escau, atorgarà l’autorització sol·licitada.
3. Les sol·licituds d’instal·lació que no es puguin atendre per manca d’espai lliure,
tindran validesa fins al 31 de desembre de l’any en què s’hagin cursat.
4. Atorgada l’autorització, es lliurarà a l’interessat un distintiu en el qual figuraran les
dades següents:
a) Dades del titular o suplent.
b) Número de parada i metres d’ocupació.
c) Article de venda.
d) Període de vigència de l’autorització.
Sense aquest distintiu, el titular de l’autorització no podrà ocupar una parada al mercat
setmanal i exercir-ne la venda objecte de l’activitat; així mateix, s’exhibirà de manera
visible i permanent a les parades de venda.
Article 7
Vigència de les autoritzacions
1. L’autorització de l’Ajuntament es concedirà per un període no superior a un any. La
concessió de la llicència tindrà caràcter discrecional. Una vegada concedida, solament
podrà ser revocada per l’incompliment de la present Ordenança o del Decret legislatiu
1/1993, de 3 de març, sobre comerç interior, i no dóna dret, en aquests casos, a
indemnitzacions ni a compensacions de cap mena.
2. Un cop caducades les autoritzacions pel transcurs del termini per al qual van ser
atorgades, es podrà procedir a la seva renovació seguint el mateix procediment que per
al seu atorgament. Tindran, en principi, preferència per a una nova autorització en el
mateix lloc i condicions que l’anterior els comerciants autoritzats fins a aquell moment.
3. El pagament del preu públic per instal·lació al mercat ambulant es farà
trimestralment, per endavant i mitjançant domiciliació bancària.

4. La no ocupació del lloc reservat no produirà cap efecte alliberador ni de descompte
en el pagament del preu públic a liquidar per part del responsable de la parada absent.
5. En el supòsit de no utilització del lloc reservat per a un període superior a cinc dies
seguits, caldrà comunicar-ho per escrit mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament,
indicant-hi el nombre de dies en què no es produirà l’ocupació i la causa per la qual no
es produeix.
6. Queda terminantment prohibida la reserva, el marcatge o l’assenyalament de llocs per
part dels venedors ambulants.
Aquesta funció és competència exclusiva de l’Ajuntament.
7. La Comissió de Govern pot acordar la retirada de l’autorització municipal, quan
concorri alguna de les següents causes:
a) La no utilització sense la deguda justificació feta per escrit i registrada a
l’Ajuntament, del lloc reservat per cinc dies seguits de mercat, o deu alterns.
b) La manca reiterada de neteja del lloc reservat i del seu entorn, un cop finalitzat el
mercat i retirades les instal·lacions.
c) La utilització de l’autorització per persones diferents a les previstes en l’article 5.3
d’aquesta Ordenança.
d) La manca sobrevinguda d’algun dels requisits establerts en l’article 4 d’aquesta
Ordenança.
e) La manca de pagament de les taxes i dels preus públics municipals.
f) La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització de manera visible i
permanent en la parada de venda (article 45.c) DL 1/1993).
g) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que
requereixin els agents d’aquest Ajuntament per complir les funcions d’informació,
investigació i inspecció en les matèries objecte de la present Ordenança, com també el
fet de subministrar informació inexacta o documentació falsa (article 46.a) RD 1/1993).
h) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o
d’inspecció.
En els supòsits a), b), c), f), g) i h) caldrà donar prèviament audiència a l’interessat.

CAPÍTOL III
De l’exercici de la venda no sedentària en el recinte del mercat setmanal
Article 8

1.a) El mercat no sedentari es distribuirà per metres d’ocupació de parada, fins a
completar la superfície total del recinte.
b) Per acord de la Comissió de Govern, es podrà fixar la quantitat de venedors per
materials o productes concrets.
2. Serà fix l’emplaçament del lloc reservat a cada venedor.
3. El mercat tindrà lloc entre les 7 i les 14:30 hores.
4. Mitja hora abans de l’obertura del mercat, els cotxes, camions i vehicles de tota classe
relacionats amb el mercat, cal que hagin fet les operacions de descàrrega. S’exceptuen
d’aquesta norma els camions tenda autoritzats.
Excepcionalment, la policia local podrà autoritzar casos aïllats produïts per causa de
força major.
5. Entre les 13:30 i les 14:30 hores, les parades del mercat s’hauran de desmuntar i
caldrà deixar el lloc en perfecte estat de neteja. Serà obligació inexcusable del titular la
recollida de la totalitat de les deixalles i escombraries i la seva col·locació, en
receptacles tancats en el lloc que amb aquesta finalitat disposi l’Ajuntament.

Article 9
1. La venda s’haurà d’exercir a les parades de venda o a les instal·lacions desmuntables
o transportables, inclosos els camions tenda, tenint en compte sempre que la seva
instal·lació haurà de tenir les condicions de seguretat i d’higiene que exigeix la
normativa específica vigent.
2. Els productes de la venda no podran ser exhibits en cap cas directament a terra o
sobre el paviment, i sempre que les seves característiques de volum i pes ho permetin,
caldrà situar-los a una alçada respecte al nivell de terra no inferior a 80 centímetres.
3. Queda prohibida la col·locació de parades o instal·lacions desmuntables o que es
realitzi la venda en els accessos a locals comercials o industrials, o bé en els seus
aparadors o exposicions, així com, les entrades a edificis d’ús públic o privat o en el
centre de la calçada.
4. Dintre del recinte del mercat no es podrà fer propaganda o publicitat de cap classe,
tant escrita com auditiva, que molesti o ofengui.
Article 10
1. L’Ajuntament podrà procedir, com acció de cautela i en el cas d’infracció de la
present Ordenança, o de la normativa reguladora de la venda no sedentària a la
intervenció dels productes exhibits pels venedors sens perjudici de les sancions que, si
s’escau, correspongui imposar al presumpte infractor.

CAPÍTOL IV
Inspecció, infraccions i sancions
Article 11
L’Ajuntament, mitjançant els seus serveis d’inspecció, garantirà el compliment per part
dels titulars de les llicències concedides, de tot allò que suposa la present Ordenança.
Article 12
L’incompliment de la present Ordenança en tant que suposi infracció a la disciplina de
mercat serà inspeccionat d’acord amb el que disposa el Decret 459/1983, de 18
d’octubre, pel qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de
comercialització de béns, productes i/o prestació de serveis.
Article 13
Constitueix infracció al que estableix aquesta Ordenança:
a) La venda practicada fora dels perímetres i/o indrets autoritzats, transgredint els dies
o l’horari establerts o bé la venda de productes no autoritzats.
b) La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que
incompleixin els requisits administratius que exigeix l’Ordenança.
c) La venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions establertes en aquesta
Ordenança.
d) La venda practicada sense exhibir de manera visible i permanent a la parada de venda
el distintiu a què es refereix l’article 6.
e) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida
pels agents de l’Ajuntament, amb vista al compliment de les funcions d’informació i
inspecció en les matèries objecte de la present Ordenança, com també el fet de
subministrar informació inexacta o documentació falsa.
f) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o
d’inspecció en les matèries objecte de la present Ordenança. g) La inobservança de les
instruccions que discrecionalment i per al bon funcionament del mercat pugui dictar
l’Ajuntament.
g) L’incompliment dels honoraris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.
h) La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, un cop finalitzat el mercat i
retirades les instal·lacions.
Article 14

El procediment per a la imposició de les sancions indicades anteriorment serà el
procediment sancionador regulat per la Llei de procediment administratiu vigent.
Article 15
Classes d’infraccions
Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança es poden considerar com a lleus,
greus o molt greus.
a) Es consideren infraccions lleus.
1. Les simples irregularitats en l’observació del que prescriu aquesta Ordenança, sempre
que no causin perjudicis directes de caràcter econòmic.
2. Quan no és procedent qualificar-les de greus o molt greus.
b) Es consideren infraccions greus:
1. La reincidència en la comissió d’infraccions considerades com a lleus en un mateix
període de sis mesos.
2. Les infraccions que, encara que es tractin de simples irregularitats, causin perjudicis
de caràcter econòmic.
3. Les infraccions a aquesta Ordenança quan es causin perjudicis o molèsties a altres
titulars de llicències de venda no sedentària.
4. Qualsevol actuació feta pel titular de llicència de mercat en contra d’ordre o
advertiment exprés efectuat per l’autoritat o funcionari municipal, en ús de les seves
atribucions.
5. Les escrites als punts g), h) de l’article 7.12.
c) Es consideren infraccions molt greus:
1. La reincidència d’infraccions greus dins el mateix període de dos anys, sempre que
no es produeixi a la vegada a conseqüència de la reincidència en infraccions lleus.
Article 16
A més de les sancions especificades en el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre
comerç interior, les infraccions a què es refereix aquesta Ordenança, la sanció de les
quals sigui competència d’aquest Ajuntament, s’han de sancionar amb instrucció prèvia
de l’expedient administratiu corresponent, mitjançant l’aplicació de les sancions
següents:
1. Infraccions lleus: multa fins a 25.000 pessetes.
2. Infraccions greus: multa entre 25.001 i 50.000 pessetes.

3. Infraccions molt greus: multa entre 50.001 i 100.000 pessetes.
Les sancions s’imposaran sens perjudici del que disposa l’article 7.12 d’aquesta
Ordenança.
Article 17
Graduació de les sancions
Sens perjudici del que estableixen els dos articles precedents, la quantia de la sanció es
gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
a) L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment relatiu a les formalitats exigides
per aquesta disposició per a l’exercici de les activitats que regula, sempre que del dit
incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
b) El nombre de consumidors i usuaris afectats.
c) La quantia del benefici il·lícit.
d) El volum de vendes.
e) La situació de predomini de l’infractor en el mercat.
f) La gravetat dels efectes socioeconòmics que la comissió de la infracció hagi produït.
g) La reincidència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera. D'acord amb l'article 221.5 de la Llei 8/1987, i l'article 21 k) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, correspon a la Comissió Municipal
de Govern la imposició de les sancions o per delegació, quan s'escaigui, al Regidordelegat respectiu, prèvia instrucció de l'oportú expedient i amb audiència de l'interessat
abans de l'executivitat de la resolució.
No obstant, no hi haurà instrucció prèvia d'expedient, quan la infracció exigeixi o
aconselli la immediata actuació de l'autoritat, a reserva de la posterior realització dels
tràmits o interposició que legalment correspongui dels recursos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Dins els tres mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, els
titulars de les parades hauran d'acreditar davant de l'Àrea de Dinamització econòmica de
l'Ajuntament les dades i la documentació que recull l'article 4.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta Ordenança deroga qualsevol altra ordenança de mercat ambulant o norma
d'igual o inferior rang que se li oposi.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació complerta del text
al BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Les Franqueses del Vallès, 19 de febrer de 2001.

José Ramírez Alaya
Àrea de Dinamització Econòmica

