Ajuntament de Sort

REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE LA VENDA AMBULANT I
EL MERCAT SETMANAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Es considerarà venda ambulant l’efectuada per comerciants, fora d’un
establiment permanent, amb instal·lacions desmuntables i transportables de forma
periòdica o ocasional.
Article 2. La venda ambulant, no es podrà exercitar fora dels llocs i els dies
destinats a l’efecte, a excepció dels casos en què l’Ajuntament ho autoritzi
expressament.
Article 3. L’autoritat que resoldrà les qüestions derivades de la gestió del mercat i de
l’aplicació d’aquest reglament serà la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sort.
Article 4. Els funcionaris municipals encarregats del mercat tindran les següents
funcions i atribucions:
a) Vetllar pel millor desenvolupament i servei del mercat, controlant-lo mentre es
munta i desmunta, si escau.
b) Adoptar les mesures convenients en cada cas, mentre s’exerceix el servei de
mercat.
c) Control i registre dels titulars dels llocs de venda i del personal venedor.
d) Possessionar els venedors dels llocs de venda respectius, resoldre les
incidències que puguin sorgir en la instal·lació i realització del mercat, i en tot
el que afecti l’ordre sanitari i la disciplina del mercat, vigilar de forma acurada
la neteja, i atendre i disposar les mesures necessàries per al seu bon
desenvolupament.
e) Donar-ne compte, puntualment, de tots els fets i les incidències a què es
refereixen els paràgrafs anterior, a la Comissió de Govern i a l’Alcaldia.
f) Exerceix directament les funcions de recaptador d’exempcions municipals del
mercat.
Article 5. El mercat setmanal tindrà lloc tots els dimarts de l’any i el dissabte i el
diumenge de la Fira de la Tardor (mes de novembre). Els dimarts que hagin estat
declarats festivitats de caràcter estatal o de Catalunya, a excepció del Dimarts de
Carnaval, el mercat tindrà lloc el dilluns anterior. En aquest cas els titulars de
parades fixes hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament la seva assistència amb
un mínim de 7 dies d’antelació. La manca d’aquesta comunicació en termini
comportarà la no reserva de plaça pel mercat del dilluns que es tracti.
Article 6. El mercat setmanal de Sort tindrà 30 llocs de parada, 26 fixes i 4
reservades per a eventuals. El lloc i la distribució de les diferents parades de venda
és el que es reflecteix al plànol annex. Això no obstant, poden ésser modificats per
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l’Ajuntament per al millor funcionament del propi servei o d’altres serveis o obres del
municipi, notificant-ho oportunament als titulars de les parades afectades per la
modificació.

CAPÍTOL II. TITULARITAT DEL DRET D’INSTAL·LACIÓ DE PARADES
Article 7. Per a obtenir un lloc de parada de venda fixa en el mercat setmanal serà
necessari complir, durant tot el període de temps que es faci l’activitat i no solament
en el moment d’obtenir l’autorització, els següents requisits:
a) Estar donats d’alta en l’epígraf o en els epígrafs corresponent a l’impost
d’activitats econòmiques i al corrent de pagament.
b) Estar donats d’alta en el regim de la Seguretat Social que correspongui i al
corrent de pagament.
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar
als productes i serveis que es disposin per a la venda.
d) Disposar de l’autorització municipal que regula el present reglament, que ha
d’estar col·locada en un lloc visible de la pròpia parada durant tot el mercat.
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a l’exercici
d’aquesta activitat.
f) Observar els requisits sectorials o d’una altra naturalesa que siguin aplicables
a l’activitat comercial corresponent, en virtut del Decret Legislatiu 9-3-1993,
núm. 1/1993 pel que s’aprova el Text refós sobre comerç interior (DO.
Generalitat de Catalunya núm.. 1748, de 21.5.1993) i d’altres disposicions
legals o reglamentàries.
g) En el cas de venedors estrangers, aquests han de justificar degudament que
estan en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball que
els habiliten per a l’exercici de la venda ambulant, com també acreditar el
compliment del que estableix la normativa vigent.
h) El carnet de manipuladors d’aliments, si són del sector.
i) Presentar la corresponent sol·licitud en model aprovat per l’Ajuntament, en la
que constarà el nom del sol·licitant o sol·licitants, el seu NIF, adreça a efectes
de notificacions i telèfons de contacte, adjuntant dos fotografies de tamany
carnet.
Article 8. L’adjudicació del lloc fix de parada en el mercat setmanal es farà al titular
de la sol·licitud de manera personal i intransferible. No es podrà en cap cas
subarrendar, rellogar o cedir, ja sigui a títol onerós o gratuït. En cas de titulars
múltiples tots ells hauran de complir el que es disposa a l’article 7 d’aquest
reglament. Tenir la titularitat d’una parada al mercat de Sort serà incompatible amb
la possessió de drets de parada al mercat de qualsevol altre localitat el mateix dia.
Article 9. Les adjudicacions es faran pel termini màxim d’un any, que s’entendrà
prorrogada automàticament, salvat que es comuniqui altra cosa per l’Administració o
pel beneficiari abans del 31 d’octubre de cada any. No obstant aquesta pròrroga,
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cada any el beneficiari haurà d’aportar a l’Ajuntament la documentació acreditativa
de que continua reunint els requisits establerts a l’article 5 d’aquest reglament. En el
supòsit de mort, impossibilitat física, jubilació o cessament en el negoci, del titular,
pot ser anul·lada l’autorització i lliurat nou permís, si es sol·licita, a favor del cònjuge
o parent de fins a segon grau.
Article 10. Els titulars pel lloc fix de parada venen obligats a satisfer el tribut
establert a l’ordenança fiscal reguladora.
Article 11. L’amplada dels llocs no podrà sobrepassar els 4 metres, incloent-hi els
voladissos, i la seva longitud màxima serà de 14 m. Sempre que les condicions de la
parada ho permetin, a criteri dels encarregats del mercat, es permetrà
l’estacionament d’un vehicle annex a la parada.
Article 12. Les vacants que es poguessin produir durant l’exercici seran cobertes
amb les sol·licituds, cursades dins del termini que no haguessin obtingut
l’adjudicació. L’Ajuntament decidirà l’ordre en el qual es cobriran les vacants d’acord
amb els següents criteris:
a) Articles menys representats en el mercat
b) Els sol·licitants amb més nombre d’assistències com a eventuals, d’acord
amb l’informe emès pels encarregats del mercat.
c) L’ordre de presentació de la sol·licitud.

CAPÍTOL III. OBLIGACIONS DELS VENEDORS
Article 13. L’horari de venda és de 8h a 14 hores, no podent instal·lar-se, les
parades, abans de les 7 hores i havent d’estar completament desmuntades a les
15’30 hores. No es podran estacionar els vehicles abans de començar la instal·lació
de la parada d’altra forma que no sigui la establerta en aquell lloc.
Article 14. La reserva del lloc serà efectiva fins les 8’30 hores a partir d’aquesta
hora, els encarregats del mercat podran disposar lliurement de la parada, sense que
el titular tingui dret a indemnització ni compensació de cap mena.
Article 15. La no assistència sense justificar, per escrit, a tres o més mercats durant
un trimestre, serà considerada com a falta molt greu i sancionada d’acord amb el
que es disposa a l’article 31,
Article 16. No es permetrà la venda d’altres articles que els expressats en la
sol·licitud, i emparats en el corresponent epígraf de l’IAE.
Article 17. Queda expressament prohibit qualsevol tipus de publicitat o anunci de
venda de forma acústica, amb altaveus, aparells similars o crits a excepció de les
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parades específiques destinades a la venda d’articles o complements musicals,
sempre que el volum no sigui excessiu a criteri dels encarregats del mercat.
Article 18. No es podrà ocupar més espai que l’assignat, ni la instal·lació de
voladissos o altres sistemes que destorbin el pas, dificultant la visibilitat d’altres
parades, o excedeixin els límits marcats o puguin representar un perill.
Article 19. L’Ajuntament de Sort no assumirà la responsabilitat dels danys,
desperfectes o robatoris de les mercaderies i instal·lacions. A tal efecte els titulars de
les parades disposaran de les corresponents assegurances de responsabilitat civil i
de danys.
Article 20. Els articles hauran d’estar adequadament exposats i marcats, prohibintse expressament col·locar mercaderies a nivell de terra, i sempre que les seves
característiques de volum i pes ho permetin hauran de situar-se a una altura no
inferior a 80 centímetres respecte del terra. El preu de venda al públic de cada article
ha d’indicar la quantitat total a satisfer, impostos inclosos, referit a la unitat del
producte a la venda o el preu per unitat de mesura quan es tracti de productes al
detall.
Article 21. Les parades de venda hauran d’ésser transportables i desmuntables i
oferir les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic exigibles.
Article 22. Els titulars venen obligats a mantenir la superfície ocupada per la seva
parada i les rodalies en perfectes condicions de neteja durant el mercat i a la seva
finalització, dipositant les deixalles en els contenidors disposats a l’efecte. Queda
prohibida l’estança d’animals a la parada durant el mercat.

CAPÍTOL IV. OCUPACIÓ EVENTUAL DE LES PARADES
Article 23. Els llocs disponibles a partir de les 8’30 hores podran ser adjudicats,
eventualment per un sol dia.
Article 24. Els venedors que desitgin ocupar un lloc eventual hauran de sol·licitar-ho
prèviament a l’Ajuntament, adjuntant la documentació acreditativa de que
compleixen els requisits establerts a l’article 7 d’aquest reglament.
Article 25. Per a l’ocupació dels llocs eventuals regiran els mateixos criteris que
s’estableixen en l’article 12.

CAPÍTOL V. INFRACCIONS, SANCIONS I RECURSOS.
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Article 26. Els titulars del lloc fix de venda seran responsables de les infraccions
administratives d’aquest reglament, que cometin ells, i subsidiàriament de les que
puguin cometre els seus familiars o empleats que hi serveixin.
Article 27. Les infraccions comeses pels titulars de les autoritzacions per contravenir
o vulnerar les disposicions del present reglament, seran classificades de: lleus, greus
i molt greus.
Article 28. Es consideren infraccions lleus:
a) La falta de tracte correcte respecte als clients i altres venedors.
b) L’incompliment dels horaris de venda al públic, de col·locació i preparació
de parades, i de tancament i retirada de les mateixes.
c) Les discussions o baralles que no produeixin escàndol.
d) L’exercici de l’activitat de venda sense exposar visiblement els preus de
cada producte o l’alteració de les característiques de les parades.
e) Qualsevol infracció d’aquest reglament i d’altres disposicions de caràcter
general o l’incompliment de les obligacions imposades, quan no haig estat
qualificada de greu o molt greu.
Article 29. Es consideren infraccions greus:
a) Provocar baralles que produeixin escàndol o alterin l’ordre a l’interior del
mercat
b) Les alteracions il·legals o antireglamentàries del preu de les mercaderies.
c) La venda d’articles no autoritzats, o no inclosos en la denominació
genèrica per als quals se’ls ha concedit l’autorització.
d) La no exhibició de l’autorització municipal, en lloc ben visible, mentre duri
el mercat.
e) Impedir les inspeccions dels diferents serveis tècnics.
f) La manca de netedat en el lloc de venda així com dels productes exposats.
g) La manca de pagament de les taxes municipals.
h) L’estacionament o circulació de vehicles en el recinte del mercat fora de
l’horari establert.
i) La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense la corresponent
autorització.
j) La desobediència de les ordres i recomanacions de les autoritats o dels
encarregats del mercat.
k) La manca de respecte i correcció.
l) La reincidència d’una infracció de caràcter lleu, si és sancionada amb
apercibiment per escrit, o l’acumulació de 3 faltes lleus durant un any.
Article 30. Es consideren infraccions molt greus
a) L’exercici de venda sense l’autorització corresponent.
b) L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin
autoritzades d’acord amb aquestes ordenances.
c) Els traspassos de les parades, subarrendaments, vendes o cessions de
qualsevol mena, llevat de les previstes en aquest reglament.
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d) Frau en els preus, quantitats o qualitats dels productes a la venda.
m) La reincidència d’una infracció de caràcter greu, si és sancionada amb
apercibiment per escrit, o l’acumulació de 3 faltes greus durant un any.
Article 31.
1. Per a les faltes lleus s’aplicaran les següents sancions:
a) Apercibiment, ó
b) Multa de 2.000 a 5.000 PTA
2. Per a faltes greus:
a) Multes de 5.000 a 15.000 PTA, ó
b) Suspensió temporal de l’autorització o adjudicació de lloc de parada fix de
tres a nou dies de mercat.
3. Per a faltes molt greus:
a) Multes de 15.000 a 25.000 PTA ó
b) Suspensió temporal de l’autorització o adjudicació de lloc de parada fixa de
tres a nou dies de mercat, ó
c) Rescat de l’autorització o adjudicació de lloc de parada fix sense dret a
indemnització.
d) La venda sense autorització comportarà, a més de la multa que es pugui
establir d’acord amb l’apartat a), l’expulsió immediata del mercat, sense
perjudici d’altres mesures que es puguin adoptar.
Article 32. Totes aquelles mesures o actuacions que no quedin reflectides en aquest
reglament les solucionarà directament la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Sort, previ informe dels encarregats del mercat.
Article 33. El procediment sancionador serà l’establert a la legislació vigent en la
matèria. L’instructor de l’expedient sancionador serà el secretari de la Corporació i la
Comissió de Govern serà l’autoritat sancionadora. Els recursos ordinaris seran
elevats a l’Alcaldia, que resoldrà definitivament.
Article 34. Contra les instruccions dels encarregats del mercat, i en general contra
qualsevol ordre o situació de fet que no tingui la qualificació d’acte administratiu, es
podrà interposar recurs davant la Comissió de Govern, contra les resolucions de la
qual es podrà presentar recurs ordinari davant l’Alcaldia.
Article 35. Els recursos contra les resolucions de l’Alcaldia seguiran el procediment
establert a la legislació del contenciós-administratiu.

CAPÍTOL VI. NORMATIVA SUPLETÒRIA.
Article 36. En tot allò que no estigui previst en el present reglament serà d’aplicació
supletòria el Text refós sobre comerç interior (Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya 1748, de 21-5-1993), i la resta de disposicions legals o reglamentàries
d’aplicació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. . Els titulars de parades fixes a la data d’entrada en
vigor d’aquest reglament seguiran gaudint de parada fixa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Aquest reglament substitueix el reglament del mercat
setmanal aprovat el 7 de maig de 1992.

DISPOSICIÓ FINAL. Aquest reglament, que consta de 36 articles inclosos en sis
capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final,
ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sort el dia 6 d’abril de 2000 i
definitivament el 9 d’octubre de 2000, i regirà mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.

Diligència del Secretari de l’Ajuntament de Sort, per a fer constar que, d’acord el que es
disposa a la Llei 45/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, els esments
inclosos al text del present Reglament als imports en pessetes s’han d’entendre referits a
Euros, amb el tipus de conversió de 1 EUR = 166,386 PTA, i d’acord amb el que es disposa a
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, els
esments a la Comissió de Govern s’han d’entendre efectuada a la Junta de Govern.

Diligència del Secretari de l’Ajuntament de Sort, per a fer constar que el text de la
present Ordenança és el vigent per a l’any 2012, que el seu text íntegre va ser publicat
al BOP núm. 135, de 7 de novembre de 2000, i que la modificació de l’article 6 ha
estat publicat al BOP núm. 121 de 27 d’agost de 2009.
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