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Ordenança Fiscal núm. 19 
 
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 

ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 

CINEMATOGRÀFIC 
 
 
Article 1 – Fonament i Naturalesa 

 
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.3.n) del Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 

Article 2 – Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
derivi de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o 

esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 
 

Article 3 – Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, a 
qui s’atorguen les llicències per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del 

carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, o a qui es beneficia de l’aprofitament, si es 
procedeix sense l’oportuna autorització. 
 
Article 4 – Responsables 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 

 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 
 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data del cessament. 

 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 
en la Llei General Tributària. 
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Article 5 – Exempcions i bonificacions 
 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament de 
la taxa quan sol·licitin la llicència per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, necessaris per als serveis de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6 – Quota tributària 
 
1. Quan per llicència municipal s’autoritzi la instal·lació de parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, la quota tributària es determinarà 
d’acord amb l’establert en les quotes contingudes en l’apartat següent, que tenen en compte 
la categoria del carrer on es produeix l’ocupació, el temps de duració de l’aprofitament i la 

superfície de l’ocupació. 
 
2. Les quotes de la taxa , expressades en euros, seran les següents: 

 
EPÍGRAF PRIMER: FIRA DE SANT JOSEP 
 
1. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a  tómboles,  rifes,  vendes 
    ràpides  i  similars,  venda de llibres, revistes, etc.   
    Per  cada metre lineal o fracció de taulell amb un màxim de 2,50 mts de fondària: 26,31 

    Per l’excés de fondària la tarifa serà de 2,00 € / m2 
 
2. Llicència per a l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles  per a la  
    venda d'entrepans, xurros, gelats, hamburgueses, xocolates, refrescos, 
    begudes, neveres, restaurants, bars, fondes i similars, etc.   

    Per cada metre lineal o fracció de taulell amb un màxim de 2,50 mts de fondària: 35,39 
    Per l’excés de fondària la tarifa serà de 2,00 € / m2 

 
3. Llicència per a l'ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells 
    voladors, cavallets, llocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, 
    qualsevol mena d'aparells de moviment. Per cada m2 o fracció:         7,08 
 
4. Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a espectacles, teatres  
    o de circs, durant la Fira. Per  cada m2 o fracció:          7,08 

 
5. Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició  
    d'articles no especificats en els epígrafs anteriors, instal·lats fora del recinte  
    firal.  Per metre lineal o fracció i dia:        4,10 
 

 

EPÍGRAF SEGON. MERCAT SETMANAL DEL DIMECRES 
 

1. Llicència per a ocupacions de terrenys amb parades de verdura, fruites, 
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   quincalles, utensilis domèstics, mobles, calçats, vestits, animals, etc.    
    Per  dia  de  mercat  setmanal, euro/metre lineal:          1,96 
 

 
EPÍGRAF TERCER. DIVERSES OCUPACIONS TEMPORALS   

 
1. Ocupació de terrenys  municipals  d’ús públic, amb neveres, cafès, restaurants,  
    teatres, circs, exposicions o qualsevol altra mena d'espectacle.  
    Per cada dia d’ocupació:                 119,50 

 
2. Llicència per a l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda 
    d'entrepans, xurros, gelats, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc.   
     Euro metre lineal / mensual:            13,62 
 
3. Ocupacions no especificades anteriorment. Euro metre lineal / dia:         4,10 
 

4. Ocupacions Festa Major (atraccions, casetes venda) Euro metre lineal / dia:    4,10 
  
Les quotes de la taxa són irreductibles. 
 

Article 7 – Meritació 
 
1. La taxa meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a 

aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa va 
ser sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per instal·lació de parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com 

indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la 
meritació de la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’esmentat aprofitament. 
 

Article 8 – Període impositiu 
 

1. Quan la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o 
esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic autoritzat ha de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà 
amb aquell determinat a la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del 

carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic sigui de diversos exercicis, la meritació de la taxa 
tindrà lloc l´1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 
en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en que 
s’aplicarà proporcionalment. 
 

3. Quan no s’autoritzi la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 

atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic, o per causes no imputables al subjecte passiu, no 
s’instal·li, procedirà la devolució de l’import satisfet. 
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Article 9 – Règim de declaració i ingressos 
 

1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació. 
 

2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública abans 
de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de preu públic mínim que 
servirà de base, serà la quantia fixada en les quotes de l’apartat 2 de l’article 6 d'aquesta 
ordenança. 

 
b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles per 
ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser 
objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de 
xoc, corcs, teatres, exposicions d'animals, restaurants, neveries, bijuteries, etc. 

 
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que hom 

li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100 per 
cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes. 

 
3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió  d'aprofitaments regulats en 

aquesta ordenança i que no s'han tret a licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la 
llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 5.2.a) següent i 
formular una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi 

instal·laran. També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i 
de la seva situació dins del municipi. 
 
b) Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’espai sol·licitat coincideix amb el 
realment ocupat, de trobar-ne diferències es notificarà als interessats i, en el seu cas, es 
procedirà a una liquidació complementària. 

 
c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la  devolució de l'import ingressat. 
 
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers. 

L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 

Article 10 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2013, 
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 

Vist i plau, 

El Secretari,            L’Alcalde, 
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ORDENANÇA REGULADORA DE L'ACTIVITAT COMERCIAL DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DE MOLLERUSSA.  
 

PREÀMBUL: 
 

L'Excm. Ajuntament de Mollerussa, en l'exercici de les competències pròpies atribuïdes pels 
articles 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 63.2, de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en ús de la potestat 
organitzadora que la vigent legislació li atorga, estableix l'Ordenança reguladora de l'activitat 

comercial de venda no sedentària que, sota la forma i denominació de mercat setmanal, es 
celebra a la ciutat de Mollerussa, els dimecres no festius de l'any. 
 
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació administrativa, dins l'àmbit competencial del 
municipi, dels aspectes bàsics i fonamentals de la modalitat de venda no sedentària, els 
quals preceptes responen, en la seva redacció, al contingut  del Decret Legislatiu 1/1993, de 
9 de març, sobre comerç interior, disposició legal que tindrà caràcter de legislació supletòria 

per a tots els casos o les particularitats que no siguin previstos o regulats per la present 
Ordenança Municipal.  
 
I.- NATURALESA I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
Article 1 
 

Aquesta Ordenança té com a finalitat, la regulació administrativa de les condicions, requisits i 
termes generals que han de complir-se per a l'exercici de l'activitat de venda que es realitzi 
dins el terme de Mollerussa, fora d'un establiment comercial permanent. 
 
La única activitat de venda de les característiques determinades en l'apartat anterior, que 
podrà ésser autoritzada a la via pública, serà la venda no sedentària en llocs fixos i conforme 

es determina en els articles següents. 
 
Article 2 
 
Es considera venda no sedentària  als efectes 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 llocs degudament autoritzats, en instal·lacions 

comercials desmuntables o transportables, incloent-t'hi els camions botiga, i en els termes i 
les condicions establertes en la present ordenança. La venda a que es refereix la present 
ordenança solament es podrà exercir en la forma de mercat setmanal.  
 
En conseqüència, queda totalment prohibida en el terme municipal de Mollerussa, la venda 
ambulant en llocs i dates variables i la venda ambulant itinerant en vehicles-tenda.  
 

L'incompliment d'aquestes disposicions facultarà a l'Ajuntament a adoptar quantes mesures 
legals siguin procedents incloent-hi la eventualitat d'intervenir els productes exhibits, com a 
acció de cautela en cas d'infracció.  
 
Article 3 

 

L'Ajuntament podrà autoritzar la venda no sedentària en el municipi de Mollerussa, en els 
perímetres i en llocs que determini segons les necessitats i que a cada moment  aconselli pel 
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millor desenvolupament de mercat i comerç, fixar el nombre total de llocs permesos, així 
com les seves dimensions. 
 

A aquest efecte, tindrà en compte d'una banda el nivell d'equipament comercial existent a la 
zona , i de l'altra, l'adequació de la dita venda a l'estructura de consum de la població i la 

seva densitat, així com el nombre de comerç existent a la població. 
 
Les autoritzacions que atorgui l'Ajuntament s'entendran com a concessions per a ocupar un 
dels llocs determinats o determinables, dins el perímetre habilitat per a l'exercici de la venda 

no sedentària. Per raons d'interès públic o per criteris d'oportunitat derivats de la potestat 
organitzativa, degudament justificats, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació dels llocs 
inicialment assignats, essent d'obligada acceptació pel titular de l'autorització sense dret a 
indemnització o compensació. 
 
Article 4 
 

La venda no sedentària prevista en l'article 1 anterior, únicament es podrà realitzar sota la 
modalitat de mercats periòdics, essent la periodicitat habitual i determinada, tots els 
dimecres no festius de l'any. 
 

No obstant, l'Ajuntament resta facultat, si es considera oportú, per a establir la venda no 
sedentària en mercats ocasionals o esporàdics que es facin amb motiu de festes o 
esdeveniments populars. 

 
Article 5 
 
L'Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb allò que disposa l'article 3 de la present 
Ordenança, fixarà anualment el perímetre i el nombre total de llocs permesos per a venda 
no sedentària disponibles, determinarà els dies i horaris corresponents per a l'exercici de 

l'activitat i fixarà, si procedeix, les dimensions de les parades. 
 
En el cas d'autorització d'un nou mercat periòdic, o els ocasionals que es considerin adients, 
previstos en l'article 4 anterior, requerirà un acord exprés de l'Ajuntament en el qual es 
fixarà la periodicitat o dia de celebració i quants elements siguin necessaris al respecte.   

 
 

II.- REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PARADES 
 
Article 6 
 
Les autoritzacions per a llocs fixes s'expediran en document normalitzat, en el que constarà 
la identificació del titular, la ubicació precisa del lloc, els productes autoritzats, la data en 
què podrà portar-se a cap l'activitat, domicili habitual, número de DNI o permís de 

residència i fotografia. 
 
L'autorització es col·locarà en un lloc visible de la parada. 
 
L'autorització serà personal i intransferible. Els venedors no podran sots-arrendar o cedir el 

lloc de parada. Només podran exercir l'activitat en nom del titular, el cònjuge i llurs fills, que 

s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat de convivència.  
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En cas de no complir-se aquest requisit s'entendrà que el lloc ocupat per persones diferents 
de les indicades ha estat cedit o sots-arrendat irregularment, la qual cosa, de no provar-se 
el contrari, determinarà la caducitat de la llicència sense dret a cap indemnització. 

 
La concessió de llicència de reserva de lloc dins del mercat setmanal de Mollerussa per a 

l'exercici de l'activitat haurà d'ésser sol·licitada pels interessats, o llurs representants, en 
imprès normalitzat, on es farà constar, entre d'altres, les següents dades: 
 
a) Nom i cognoms, domicili, telèfon, número de compte corrent de l'entitat bancària i 

nombre del DNI, o permís de residència del titular-sol·licitant, i del representant si s'escau. 
 
b) Mercaderies a vendre, amb menció expressa de les que hagin de constituir l'activitat 
principal. 
 
c) Metres lineals de parada que se sol·licitin. 
 

La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent: 
 
- Fotocòpia del DNI o permís de residència, si el sol·licitant és estranger. 
 

- Un justificant on s'acrediti que està donat d'alta de la Seguretat Social, i que es 
trobi al corrent dels pagaments de la mateixa. 

 

- Alta del Impost d'Activitats Econòmiques corresponent a l'activitat que es pretén 
exercir, així com justificant d'estar al corrent de pagament de la mateixa. 

 
- Compromís de que la persona que exerceixi la venta serà el titular, o en el seu cas 

el cònjuge o els fills, acreditats mitjançant certificat de convivència. 
 

- Declaració expressa de que el sol·licitant manifesta conèixer les normes a que ha 
de ajustar la seva activitat i el compromís de observar-les. 

 
- En el cas de venta de productes alimentaris, estar en possessió del carnet de 

manipulador d'aliments. 

 
- Acreditar la inscripció en la secció especial para venedors ambulants, del Registre 

General de Empresaris de Comerç i Establiments Mercantils. 
 

- Una fotografia carnet. 
 

- Certificat que acredita estar al corrent en el pagament de les exaccions municipals. 
 

- Els estrangeres hauran d'acreditar a més, i amb anterioritat a l'atorgament de 

l'autorització per a l'exercici de l'activitat, que estan en possessió dels 
corresponents permisos de residència i treball. 

 
- Les  autoritzacions concedides a estrangers esdevindran automàticament sense 

efectes, en el moment en que  els siguin revocats els respectius permisos de 

residència i treball. 

 
- Els estrangers originaris de qualsevol país de la Unió Europea, hauran de presentar, 

tan sols, la tarja de residència de ciutadans comunitaris i la declaració de l'activitat. 
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Article 7 
 

Les autoritzacions per a llocs fixes seran concedides pel responsable de la Regidoria de 
Mercats, una vegada s'hagi verificat, mitjançant el corresponent expedient de sol·licitud, que 

el peticionari compleix els requisits legals exigibles. 
 
Les autoritzacions s'atorgaran atenent, fonamentalment, els següents criteris:  
 

A) Gènere o classes de productes a vendre. 
B) Antiguitat en la sol·licitud de la petició. 
 
L'Ajuntament disposarà d'un registre de sol·licituds ordenat per data d'entrada, per a tots 
els efectes de la concessió de noves autoritzacions a mesura que vagin quedant places del 
mercat vacants. 
 

Article 8 
 
Les autoritzacions municipals es concediran per un termini màxim d'un any.  
 

Dins el termini de vigència de l'autorització, l'Ajuntament podrà fixar períodes de pagament 
referits a fraccions anuals, que estimi oportú determinar.  
 

Com a criteri general, es determinen les fraccions anuals amb periodicitat trimestral, 
fraccionant-se la quantia anual dels imports a satisfer pel titulars de les autoritzacions, en 
idèntics períodes. 
 
Els imports fraccionats seran exigits anticipadament a l'inici del mateix, i la manca de 
pagament d'un període, implicarà la automàtica revocació de l'autorització, per 

incompliment de les obligacions, sense dret a indemnització.  
 
No obstant, l'Ajuntament de Mollerussa, en l'aprovació anual del número de llocs fixes, del 
calendari de mercats i de la determinació del perímetre habilitat per a la venda no 
sedentària, o en el seu cas, en la modificació de les tarifes, podrà modificar ensems, les 

fraccions i períodes anuals de pagament.   
 

Article 9 
 
El venedor que no disposi de la preceptiva autorització municipal no podrà parar a cap dels 
mercats que es facin, ni periòdic ni ocasional o esporàdic. 
 
III.- CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES DE VENDA 
 

Article 10 
 
L'activitat de mercat, regulada en aquesta Ordenança, 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. 

 

El productes de la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del paviment 
o el sòl i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, hauran de 
situar-se a una altura, respecte el nivell del sòl, variable en funció del tipus d'article que es 
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tracti, excepte els alimentaris que es col·locaran en una taula situada, com mínim, a 80 cm. 
d'alçada. S'exceptua la venda  de plantes i arbres.  
 

Totes les parades se separaran un mínim de 50 cm. entre una i altra. 
 

Article 11 
 
Cap venedor podrà ser titular de mes de un lloc de venda. 
 

Article 12 
 
En cap cas podrà ocupar-se una altura superior a 3m., ni que pugui afectar a rames, cables, 
objectes o elements que volin pel damunt dels llocs. 
 
Els llocs i les seves instal·lacions seran desmuntables, prohibint-se la col·locació de 
qualsevol element clavat al terra que pugui danyar al paviment, arbres, bancs, faroles o 

qualsevol altra instal·lació existent al recinte. 
Els venedors autoritzats, al final de cada jornada comercial hauran de deixar nets de residus 
i desperdicis els seus respectius llocs, posant la brossa en bosses de plàstic industrials. 
 

Article 13 
 
No es permetrà encendre fogueres, a excepció d'estufes de gas i s'evitarà tot perjudici per 

causa de foc. 
 
Article 14 
 
Els dies de mercat el recinte quedarà tancat a les 9 hores quedant lliure i vuit de qualsevol 
tipus de vehicle fins a les 13 hores. Tots els vehicles, cotxes, furgonetes o camions, un cop 

descarregada i parada la mercaderia, s'estacionaran en la zona que la Policia Local indiqui, 
però apartada de les àrees adjacents al mercat.  
 
Finalitzat l'horari de vendes, a les 13 hores, els venedors podran entrar amb els seus 
vehicles al recinte del mercat. 

 
El recinte del mercat restarà lliure de mercaderies i vehicles abans de les 14:30 hores. 

 
IV.- INSPECCIÓ 
 
Article 15 
 
Qualsevol transgressió o incompliment de les normes d'aquesta ordenança serà sancionada, 
prèvia instrucció de l'expedient i audiència del presumpte infractor d'acord amb el quadre de 

sancions fixats i abonament dels danys i perjudicis que es realitzin. 
 
Article 16 
 
Per a l'ordenació del mercat, l'Ajuntament destacarà un representant de la Corporació, el 

qual exercirà com a encarregat. 

 
El nomenament recaurà  sobre un agent de la Policia Local. 
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Article 17 
 
Seran funcions pròpies de l'encarregat, vigilar el compliment d'aquestes Ordenances, 

senyalar els llocs que han de ocupar els titulars de les llicències, resoldre els conflictes que 
es presentin donant-se compte urgent a l'Alcaldia i Regidor responsable de l'àrea de 

mercats; proposar la imposició de sancions i tenir cura en general del mercat i del 
manteniment de l'ordre públic. 
 
Article 18 

 
Seran obligacions dels venedors: 
 
a) Complir les presents normes i totes les disposicions i ordres que les afecten, directa o 
indirectament, siguin aquestes referides a les instal·lacions, com als productes de venda, 
així com respectar i complir les disposicions dels agents de la Policia Local. 
 

b) Tenir degudament legalitzades els pesos i mesures que s'utilitzen per a les vendes, les 
quals seran necessàriament del sistema mètric decimal. 
 
c) Abonar puntualment les taxes municipals. 

 
d) Tenir a disposició i exhibir quan sigui requerit pels agents de la Policia Local, la tarja 
acreditativa de la concessió, els rebuts de IAE, rebut d'autònoms, de taxes municipals, 

comprovants de pesos i mesures, i els de procedència dels articles en venda. 
 
e) El muntatge i desmuntatge de les parades, retirada de les mercaderies i el manteniment 
dels seus llocs en degudes condicions de seguretat i neteja. 
 
f) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin originar amb les instal·lacions i elements 

de la seva pertinença. 
 
g) Totes les deixalles i embalatges produïts durant el mercat s'envasaran en bosses de 
plàstic tipus industrial o similar. 
 

V.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Article 19 
 
L'incompliment d'aquestes normes donarà lloc a la incoació del corresponent procediment 
sancionador, classificant-se les faltes en lleus, greus i molt greus. 
 
1.- Es consideren faltes lleus: 
 

a) La falta d'ornat i neteja de la parada i el seu entorn. 
 
b) L'incompliment de l'horari, per primera vegada. 
 
c) No tenir en lloc visible la tarja municipal d'autorització de la parada. 

 

d) L'ús d'altaveus, llevat d'autorització especial. 
 
e) Col·locar o ocupar mes metres de lloc de venda dels autoritzats en la tarja municipal. 
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f) No respectar la separació mínima entre parades de 50 cm. 
 

g) La venda d'articles diferents als autoritzats per la llicencia municipal. 
 

h) Qualsevol desfalcs en quan a la qualitat o quantitat dels articles venuts. 
 
i) Qualsevol infracció d'aquesta ordenança no qualificada com a falta greu o molt greu. 
 

2.- Faltes greus es consideren : 
 
a) La reiteració per dues vegades de faltes lleus. 
 
b) La instal·lació  de la parada en  un lloc no autoritzat. 
 
c) Manca de la llista o rètols de preus o defectes en la confecció o exhibició dels mateixos. 

 
d) No acreditar suficientment la procedència de la mercaderia. 
 
e) La col·locació d'envasos o qualsevol classe destorbs o brossanya fora de perímetre de la 

parada. 
 
3.- Faltes molt greus es consideren : 

 
a) La reiteració de faltes greus en el període d'un any. 
 
b) La desobediència reiterada dels funcionaris i autoritats municipals. 
 
c) L'exercici de l'activitat per diferent persona a l'autoritzada. 

 
d) El desacatament o desconsideració greu dels venedors als agents de l'autoritat, clients o 
compradors. 
 
e) La instal·lació de parades sense autorització. 

 
f) La venda de productes alimentaris no autoritzats, o en deficients condicions. 

 
g) El traspàs, cessió o sub-arrendament de lloc de venda. 
 
Article 20 
 
Les sancions a aplicar seran les següents : 
 

1.- Per faltes lleus: 
 
a) Advertiment verbal o per escrit. 
 
b) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se. 

 

2.- Per faltes greus : 
 
a) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se. 
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b) Prohibició d'exercir la venda de dos a cinc dies de mercat. 
 

3.- Per faltes molt greus : 
 

a) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se 
 
b) Revocació de l'autorització municipal o suspensió per tres mesos. 
 

c) En els casos de venda de productes alimentaris no autoritzats o en condicions deficients, 
o de instal·lacions sense autorització, podrà  intervenir-se la mercaderia i posar-ho en 
coneixement de les Autoritats Sanitàries, Governatives o  Judicials. 
 
4.- Sancions pecuniàries per infraccions a la següent ordenança. 
 
a) Faltes lleus:  

    Fins a 10 € 
 
b) Faltes greus: 
    De 30,05 a 90,15 € 

 
c) Faltes molt greus : 
    De 90,15 a 150,25 € 

 
d) Per a graduar les sancions a més de les faltes comeses es tindrà en compte d'acord amb 
el principi de proporcionalitat: 
 
- Intencionalitat. 
- Pertorbació del mercat. 

- Danys i perjudicis produïts. 
- La reincidència. 
- El grau de participació. 
- La transcendència. 
 

VI.- EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ 
 

Article 21 
 
Sense perjudici de tot allò disposat en altres preceptes d'aquesta ordenança, les 
autoritzacions s'extingiran per: 
 
a) Renuncia expressa i escrita del titular. 
 

b) Causes sobrevingudes d'interès públic. 
 
c) Sot-arrendament o cessió de lloc de venda a un tercer, sense complir amb els requisits 
previstos amb aquesta ordenança. 
 

d) Pèrdua de les condicions exigides per a optar a l'autorització corresponent. 

 
e) Absència en el mercat durant tres setmanes consecutives sempre que no sigui justificada, 
comportarà la pèrdua de l'autorització corresponent. 
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f) Greu incompliment de les obligacions establertes en la present ordenança. 
 

h) Falta de pagament del cànon exigit durant dos mesos. 
 

VII.- FACULTATS DE GESTIÓ 
 
Article 22 
 

Seran facultats de la Regidoria responsable de mercats, a més de les previstes en l'article 7, 
les següents: 
 
a.- Ordenar les redistribucions dels llocs fixes assignats, en desenvolupament de la potestat 
organitzadora i conforme les previsions contingudes en l'article 3 anterior. 
 
b.- La gestió i organització del servei d'inspecció regulat en el títol IV d'aquesta Ordenança. 

 
c.- La potestat sancionadora per a faltes lleus. 
 
d.- Les facultats d'ordenar la incoació d'expedients sancionadors. 

 
e.- El desplegament dels preceptes d'aquesta Ordenança referits a: 
 

- Proposta de determinació del perímetre i el nombre total de llocs permesos per a venda 
no sedentària disponibles, i calendari anual dels dies de celebració del mercat periòdic. 
- Proposta de celebració de mercats ocasionals o esporàdics que es facin amb motiu de 
festes o esdeveniments populars. 
 
- Dimensions de les parades, en les quals es tindrà en consideració l'amplada dels vials 

dins el perímetre habilitat, la facilitat de circulació d'usuaris, càrrega i descàrrega, i quants 
elements siguin necessaris en ordre a la eficàcia del mercat.       
 
VIII.- DISPOSICIÓ FINAL 
 

Article 23 
 

La present Ordenança deroga qualsevol altra preexistent i entrarà en vigor una vegada 
aprovada definitivament i publicat el seu text íntegre al BOP, en els termes previstos en 
l'article 70.2 de la Llei 7/1985.  
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