ORDENANÇA NÚM. 21
REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI D’ALCANAR

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
La present Ordenança té per objecte regular l’exercici de la venda fora d’establiment comercial, en la seva
modalitat de venda no sedentària, en el terme municipal d’Alcanar.
Article 2.- Concepte de venda no sedentària
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial
permanent, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials
desmuntables o transportables, i en els termes i condicions establerts en la legislació aplicable i en
aquesta Ordenança.
Article 3.- Modalitats
En el terme municipal només es permetrà la pràctica de les modalitats de venda no sedentària recollides
en la present Ordenança, amb les limitacions d’espai, dies, horari i productes que en la mateixa
s’estableixin.
Article 4.- Legislació aplicable
1. Aquesta Ordenança municipal es dicta en a l’empara d’allò establert en el Decret Legislatiu 1/1993, del
9 de març, en virtut del 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, en la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'ordenació del comerç
minorista i en el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant
o no sedentària.
2. Serà legislació supletòria de la present Ordenança l’esmentat Decret Legislatiu 1/1993, i tota aquella
altra legislació o disposicions reglamentàries sectorials vigents i aplicables a l’ordenació del comerç a
Catalunya.
CAPÍTOL II.- DE LA VENDA AMBULANT
Article 5.- Concepte de venda ambulant
Es considera venda ambulant la venda no sedentària en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que
permetin al venedor oferir la seva mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs
successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.
Article 6.- Prohibició venda ambulant
Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal, vigilant-se expressament el compliment
d’aquest article per la Policia Local.
CAPÍTOL III.- MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA: DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN
MERCAT PERIÒDIC D’UBICACIÓ FIXA I DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS
OCASIONALS
Article 7.- Venda no sedentària en mercat periòdic d’ubicació fixa

La venda no sedentària en mercat periòdic d’ubicació fixa és la practicada sobre un mateix lloc durant tota
la jornada i mitjançant instal·lacions fàcilment desmuntables o traslladables, que permetin deixar lliure
l’espai a la finalització de l’activitat diària.
Article 8.- Venda no sedentària en mercats ocasionals
La venda no sedentària en mercats ocasionals solament podrà realitzar-se en època festiva en els llocs
que s’estableixin per a cadascuna d’elles; requerirà la prèvia autorització municipal i se situarà en els llocs
que es determinin previ informe de la Policia Local.
Article 9.- Lloc, dates i horari de celebració dels mercats periòdics d’ubicació fixa
1. La venda no sedentària en mercats periòdics d’ubicació fixa, només podrà realitzar-se en el lloc i dates
següents:


Mercat situat en el carrer Canonge Matamoros (entre el carrers Miguel Figueres i Verge
Montserrat) i plaça del Mercat d’Alcanar, durant els dijous laborables (en cas de coincidir en
festiu, s’avançarà al dia anterior immediat) entre les 7’00 i les 15’00 hores. La zona del mercat ha
de quedar totalment lliure com a màxim a les 15'00h.



Mercat ubicat en el barranc de les Cases d’Alcanar, durant els dilluns laborables, entre les 7’00 i
les 15’00 hores. La zona del mercat ha de quedar totalment lliure com a màxim a les 15'00h.

2. En cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament d’un mercat no sedentari,
l’Ajuntament procurarà emplaçar-lo en el lloc que reuneixi les millors condicions possibles, una vegada
valorades les circumstàncies, les propostes i les característiques de caràcter general que, en cada
moment, concorrin en el municipi, amb l’informe vinculant de la Policia Local.
Article 10.- Supòsits de venda no sedentària en mercats ocasionals
En el terme municipal d’Alcanar podran també tenir lloc, prèvia autorització municipal, altres supòsits de
venda no sedentària en zones delimitades a aquest efecte, com són:
a) Els mercats i altres manifestacions de venda no sedentària celebrats amb ocasió de festes locals
o esdeveniments populars de caràcter anual.
b) Venda per organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguin finalitat lucrativa,
realitzada per a la consecució de les seves finalitats específiques.
CAPÍTOL IV.- DELS PRODUCTES OBJECTE DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 11.- Tipologia de productes
1. En els mercats periòdics d’ubicació fixa s’autoritza la venda de productes enquadrats en les següents
categories:





Equipament personal (tèxtil i confecció, sabates, bosses i marroquineria, merceria, perfumeria,
etc).
Equipament de la llar (parament, ferreteria, vidre, regal, decoració, etc).
Alimentaris (salaons, embotits, conserves,...) presentant el corresponent carnet de manipulador
d’aliments.
Altres productes (accessoris automòbil, bijuteria, discs, etc).

2. En la resta de manifestacions de venda no sedentària (mercats amb motiu de festivitats o èpoques
assenyalades), s’estudiarà en cada cas els productes autoritzats tenint en compte la normativa vigent.
3. Els venedors no podran canviar l’article de venda per al que tenen autorització de l’Ajuntament, sense
prèvia autorització, la qual es podrà atorgar en el seu cas, atesa la millor conveniència per al mercat.
CAPÍTOL V.- DELS REQUISITS PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 12.- Requisits
Per a l’exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se els següents requisits:
a) Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris o, en cas de no estar exempts, en l'epígraf o
epígrafs corresponents de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i al corrent de pagament.
b) Estar donat d’alta (el titular i les persones que exerceixin la venda en el lloc) en el règim
corresponent de la Seguretat Social, així com estar al corrent de pagament de les seves quotes.
c) En el cas d’estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i treball per compte
propi i complir amb la resta de disposicions vigents que siguin aplicables.
d) Estar inscrit en el Registre de comerciants.
e) Estar en possessió de la corresponent autorització municipal, que ha de romandre en el lloc on
es dugui a terme l’activitat comercial.
f) Satisfer els tributs que les Ordenances Municipals estableixin per a aquest tipus d’activitat
comercial.
g) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes i
serveis que es disposin per a la venda.
h) Qualsevol altres requisits que puguin establir-se per l'administració competent en matèria de
comerç conforme
CAPÍTOL VI.- DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA
Article 13.- Sol·licitud i documentació annexa
1. L’atorgament de l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària es realitzarà per
l’òrgan municipal competent, prèvia comprovació del compliment per l’interessat dels requisits que
estableix l’article anterior.
2. Per a tramitar la sol·licitud d’autorització municipal haurà de presentar-se la següent documentació:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud total i correctament emplenat, que estarà disponible en l'Ajuntament
d’Alcanar (Annex I); en aquest document constaran les següents dades:









DNI, domicili, nom i cognoms del peticionari.
Telèfon de contacte.
DNI, domicili, nom i cognoms dels empleats o socis que vagin a fer ús de l’autorització en cas de
no coincidir amb el titular peticionari, així com acreditació de la relació laboral o empresarial amb
el peticionari.
Nombre d’inscripció en el Registre de comerciants.
Expressió de si la sol·licitud correspon a l’adjudicació d’un lloc vacant o la renovació d’una
autorització concedida, fent constar en aquest cas el nombre de lloc l’autorització del qual desitja
renovar.
Epígraf de IAE o registre que pugui substituir-lo.
Tipologia dels productes que es pretén comercialitzar.
Descripció de les instal·lacions o sistemes de venda (camió-botiga o parada).



Declaració expressa que el sol·licitant coneix les normes a que ha d'ajustar-se la seva activitat i
s’obliga a la seva observació.

b) A l'imprès esmentat en l’apartat anterior, s’acompanyarà la següent documentació:








Fotografia actualitzada, a color i en grandària carnet, del titular del lloc i persones que vagin a
exercir la venda.
Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant i dels DNI de la resta de les persones que vagin
exercir la venda en el lloc.
Certificat expedit per l'Agència Tributària on consti que el titular està donat d’alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques o si escau en el cens d’obligats tributaris (model 036).
Documentació acreditativa de trobar-se d’alta en el Registre de comerciants.
Documentació acreditativa d’estar en situació d’alta o assimilada en el règim corresponent de la
Seguretat Social i al corrent de pagament de la quota per a totes les persones que vagin a
exercir la venda en el lloc.
Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.
Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament
d’Alcanar.

- En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica:






Fotocòpia compulsada de la Targeta d'Identificació de Persones Jurídiques.
Fotocòpia compulsada de les escriptures de constitució.
Fotocòpia compulsada dels documents que provin la relació de les persones físiques que van a
exercir la venda amb la persona jurídica titular de l’autorització.
En el cas d’estrangers no membres de la Unió Europea, documentació acreditativa d’haver
obtingut els corresponents permisos de residència i treball.
Rebut acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
concertada.

Article 14.- Autorització municipal
1. Les autoritzacions es concediran prèvia sol·licitud de l'interessat i abonament dels drets corresponents.
2. En les autoritzacions municipals, que hauran d'exhibir-se de forma visible i permanent en la parada de
venda (Annex II), es farà constar:








Nom i cognoms i NIF del peticionari, així com de les persones que podran fer ús de l’autorització
si el titular d’aquesta és una persona jurídica.
Fotografia grandària carnet, actualitzada, de totes les persones que exerceixen la venda (titular,
familiars o empleats).
Epígraf de IAE o registre equivalent.
Tipologia dels productes que es poden comercialitzar.
Identificació del lloc o llocs on es permet exercir la venda.
Dates i horari a que se subjectarà l’exercici de la venda per part de la persona autoritzada.
Termini de validesa.

3. L’autorització municipal podrà ser retirada pels agents de la Policia Local o l’encarregat del mercat en
els supòsits de deterioració, raspadures, manipulació, caducitat o qualsevol altre motiu que indueixi
dubtes sobre la validesa de la mateixa, o per l’ús per persones no autoritzades o en el supòsit d’ús
diferent a l’autoritzat.

4. Els venedors han de disposar del Llibre de Reclamacions segons la normativa vigent, així com del
cartell indicatiu de la posada a la disposició del client de les fulles de reclamacions, situat en lloc visible al
costat de l’autorització municipal.
Article 15.- Limitació nombre llocs per titular i permutes
1. Es fixa en dos el nombre màxim de llocs a ocupar per un sol titular, ja sigui persona física o jurídica, en
els mercats setmanals dels dilluns i dijous.
2. No podran permutar-se els llocs entre si de forma ocasional. La permuta indefinida de llocs requerirà
autorització municipal. La permuta no permesa podrà comportar l’aixecament del lloc, sense perjudici de
la denúncia corresponent.
Article 16.- Transmissió de les autoritzacions
1. L’autorització municipal serà personal i intransferible a altre.
2. L’autorització per a l’ocupació del lloc tindrà caràcter a precari. Per tant, sempre que l’Ajuntament i/o la
Policia Local, per la causa que sigui, acordi suprimir o traslladar una o més parades, el titular o
beneficiaris hauran de deixar lliure i expedita l’ocupació autoritzada en el termini que els sigui assenyalat i
no podran al·legar el dret a cap mena d’indemnització.
3. Atès que les autoritzacions atorgades per aquest Ajuntament per a l’ocupació de la via pública amb
parades són a precari, es prohibit cedir-les, traspassar-les o llogar-les.
4. L’autorització per a l’ocupació del lloc serà transmissible només en el casos següents i prèvia
autorització municipal:
a) Per actes “ inter vivos”: entre parents de primer i segon grau, cònjuges i parelles de fet.
b) Per actes “mortis causa”: mort del titular de la parada, sempre i quan el que ho sol·liciti sigui el
legal successor.
5. En cap cas, s’autoritzarà la transmissió sense estar al corrent dels rebuts de pagament.
6. En cas de malaltia, no hi haurà lloc a transmissió sinó a substitució degudament autoritzada per aquest
Ajuntament. La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa mèdica i cas de ser
necessari, es renovarà la justificació trimestralment. Aquests casos no podran allargar-se més d’un any.
7. En el cas de defunció del titular de l’autorització, la transmissió, si s’escau, es farà a l’hereu universal
degudament acreditat mitjançant escriptura publica d’acceptació d’herència, sense perjudici de qualsevol
altra resolució judicial o manifestació notarial. Si transcorregut el termini de tres mesos no s’hagués
presentat la documentació, l’autorització quedaria sense efecte, i el lloc de venda lliure, vacu i expedit.
8. La sol·licitud de transmissió de llicència es farà mitjançant instància que serà signada pel cedent, en
cas de defunció, per un successor legal, i pel cessionari, sempre que el nou titular acrediti complir els
requisits establerts a l’article 12 d’aquesta Ordenança.
Article 17.- Durada de l’autorització
1. Per al mercats setmanals dels dilluns i dijous, el període de vigència de l’autorització serà d’un any
natural renovable, comptat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, o per l’espai de temps restant fins
a la finalització de l'any en cas que el seu atorgament es produeixi una vegada iniciat aquest.
2. Per a la venda no sedentària en mercats ocasionals la vigència de l’autorització coincidirà amb la
durada concreta del mercat ocasional corresponent.

3. En el cas de no fer-se la renovació, s’entendrà caducada automàticament, l’Ajuntament anul·larà
l’autorització que quedarà disponible per a una nova adjudicació, si és el cas.
Article 18.- Pagament dels drets
El venedor al que se li hagués adjudicat un lloc haurà d’abonar la quantitat dels drets, taxes i la forma de
pagament tal com determina la corresponent Ordenança fiscal núm. 16.
Article 19.- Procediment de concessió de l’autorització
Les autoritzacions de venda no sedentària en els mercats periòdics s’atorgaran:
1. Dins de l’any natural de vigència de l’autorització, les vacants que resultin s’atorgaran als
comerciants autoritzats en el mercat quan sol·licitin un canvi de lloc de venda vacant i
preferentment, quan aquests tinguin parada contígua.
2. En el supòsit que les vacants no es cobreixin segons l’apartat anterior, s’atendrà a l’ordre de
petició de les sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar.
Article 20.- Renovació de les autoritzacions
1. La sol·licitud de renovació es farà efectiva durant el mes de novembre de cada any, finalitzat el qual
sense haver-se sol·licitat, s’entendrà renunciat el dret i l'Ajuntament podrà disposar del lloc.
2. Per a sol·licitar la renovació haurà de presentar-se la mateixa relació de documentació que per a la
concessió de l’autorització original, a més del títol o diploma d’autorització, amb la finalitat de comprovar
que segueixen donant-se les circumstàncies que van motivar la seva concessió.
3. L'Ajuntament d’Alcanar podrà denegar la renovació de l’autorització als qui no estiguin al corrent de
pagament de les corresponents quotes, o haguessin incomplert aquesta Ordenança en qualsevol dels
seus extrems o quan resulti de l’informe emès per la Policia Local amb ocasió dels aldarulls o molèsties
provocats pel titular i/o responsable de la parada durant el període de vigència de l’autorització.
Article 21.- Revocació, suspensió i extinció de l’autorització
1. L’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada, en qualsevol
moment, per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició de les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament, sempre que les
mateixes haguessin quedat suficientment especificades en l’expedient de concessió de
l’autorització.
b) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris.
c) Per no abonar en els terminis previstos l'import del lloc la titularitat del qual ostenti.
d) Per aplicació del règim sancionador previst en la present Ordenança.
e) Per l'impagament de qualsevol sanció administrativa imposada en ocasió del mercat, de
conformitat amb aquesta Ordenança.
f) Per la no assistència del titular o persones autoritzades durant quatre dies consecutius
injustificadament al mercat per al qual tingui autorització, o durant vint alterns encara que
justificats; no es computarà com temps d’absència el destinat pel titular a període vacacional,
que tindrà una durada màxima de 4 setmanes a l’any i haurà de comunicar-se per escrit a
l'Ajuntament amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de les vacances.

2. En els casos recollits en els apartats c) i e) del present article, des del moment de la finalització del
termini de pagament en període voluntari, l'Ajuntament podrà suspendre temporalment l’autorització per a
l’exercici de la venda a aquells titulars que no hagin satisfet l'import del rebut, fins que ho facin efectiu.
Aquesta suspensió temporal no serà impediment per a seguir el procediment legal de constrenyiment i la
tramitació de la retirada definitiva de l’autorització per impagament en el termini previst.
Article 22.- Caducitat de l’autorització
La cancel·lació de la inscripció en el Registre de comerciants o qualsevol altra alteració en la situació del
venedor autoritzat de la qual es derivi l'incompliment sobrevingut d’algun dels requisits que, per a
l’exercici de la venda no sedentària, estableix l’article 12 de la present Ordenança, produirà
automàticament la caducitat de l’autorització municipal.
CAPÍTOL VII.- DE L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
Article 23.- Compliment normativa sectorial
En el desenvolupament de la seva activitat mercantil els venedors no sedentaris hauran d’observar el
disposat en la normativa vigent a cada moment sobre l’exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa
dels consumidors i usuaris, havent d’estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents
factures i documents que acreditin la procedència dels productes, així com de cartells o etiquetes en els
quals s’exposin, suficientment visibles per al públic, els preus de venda dels productes oferts.
Article 24.- Requisits dels llocs de venda
1. La venda no sedentària haurà de realitzar-se en llocs o instal·lacions desmuntables o de fàcil transport,
adequades a aquest tipus d’activitat, fins i tot en camions-botiga, 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.
2. 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.
3. Els llocs dels mercats tindran unes dimensions d'acord amb el llistat del plànol adjunt (Annex III).
4. No es permetrà el muntatge dels llocs de venda dels mercats setmanals a partir de les 9'00 hores,
excepte en el supòsit de substitució per vacant sobrevinguda, i desmuntar, excepte causa climatològica o
de força major, abans de les 13'30 hores.
Article 25.- Prohibició estacionament
En la instal·lació dels llocs es respectarà la vorera i arbres, la línia de calçada i la línia dels llocs. No es
permetrà estacionar vehicles en l'interior del recinte del mercat.
Article 26.- Obligacions dels venedors
Sense perjudici de les establertes en altres articles de la present Ordenança, el venedor haurà de complir
les següents obligacions, a més de les instruccions que dicti l’autoritat designada per l'Ajuntament per a
exercir les funcions de policia en mercats i altres llocs on es practiqui la venda no sedentària:
a) Els venedors mantindran perfectament net el seu lloc durant tota la jornada; una vegada
finalitzada la jornada de venda, deixaran perfectament netes les zones de via pública ocupada,
havent, per tant, de recollir tots els embolcalls i desaprofitaments de tot gènere que es trobin al
voltant del lloc, dipositant-los en les papereres o contenidors que l'Ajuntament instal·larà a
aquest efecte en el recinte de celebració del mercat. Així mateix, l'Ajuntament disposarà que el

servei municipal de neteja realitzi la seva tasca de forma definitiva en el recinte del mercat, una
vegada transcorreguda l’hora de tancament del mateix.
b) Les parades de venda no podran sobrepassar les línies marcades en el sòl per a separar els
llocs d'uns altres i els vials comuns.
c) Les mercaderies no podran exposar-se de manera que impedeixin el pas de vianants, ni tampoc
sobrepassar les dimensions dels llocs establertes per les línies marcades en el sòl, no
permetent-se voladissos que sobrepassin la vertical de la línia marcada en el sòl ni altres
elements (parts dels punts de venda o mercaderies en exposició) que estiguin a menys de 2
metres sobre el nivell del sòl, impedint el pas normal de vianants.
d) Els venedors han de mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions de la parada.
e) Els venedors han de reparar o pagar la reparació dels desperfectes que puguin ocasionar en
qualsevol element del mobiliari urbà.
f)

Haurà de guardar-se per part dels venedors la deguda urbanitat amb la resta de venedors i
persones que es donen cita en el recinte del mercat.

g) Els venedors estaran obligats a subministrar dades i facilitar les funcions d’informació, vigilància i
inspecció.
CAPÍTOL VIII.- DE LA INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA
Article 27.- Autoritat competent en matèria de comerç i mercats
La Regidoria de Comerç tindrà la missió de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, informant a la
Corporació de totes les anomalies que observi i sol·licitant de qui correspongui la informació que cregui
convenient, proposant totes aquelles millores que consideri oportunes.
Article 28.- Vigilància i control
La Policia Local i/o l’encarregat del mercat vigilaran que les ordenances siguin complertes per tots aquells
que es dediquin a aquest tipus d’activitat.
Article 29.- Encarregat del mercat
1. L’encarregat del mercat exercirà les funcions de distribució, control, vigilància i inspecció de l’exercici
de la venda no sedentària en els llocs instal·lats en els mercats.
2. El titular de l’autorització, sigui persona física o jurídica, haurà, en qualsevol moment, d’oferir la
informació requerida a sol·licitud de l’encarregat del mercat o la Policia Local, especialment, en el referit a
la necessària acreditació de la relació que li uneix amb les persones físiques que exerceixen l’activitat en
cas de ser diferents del titular, i acreditar la seva alta en la Seguretat Social.
3. En cas de considerar-ho oportú, o davant la negativa d’algun venedor a seguir les ordenances o les
seves instruccions, l’encarregat del mercat posarà els fets en coneixement de la Policia Local per a
assegurar el normal funcionament del mercat.
Article 30.- Decomís de la mercaderia
1. La Policia Local podrà procedir, d’ofici, a aixecar els llocs sense autorització municipal en vigor, retirant
la mercaderia, quan els seus titulars o encarregats, requerits per a això, no la retirin.

2. La recuperació del gènere es podrà realitzar, previ pagament de les despeses ocasionades, per qui
acrediti la seva propietat. Si transcorreguda una setmana des de l’aixecament del lloc, o 24 hores, si es
tracta de productes peribles, no s’ha fet efectiva la recuperació del gènere, aquest es destinarà a entitats
benèfiques.
Article 31.- Intervenció cautelar i confiscació de la mercaderia
1. L'Ajuntament regularà i garantirà el degut compliment pels titulars de les autoritzacions concedides de
les obligacions establertes en la present Ordenança i altra normativa aplicable, sense perjudici de
l’exercici de les seves competències per part dels òrgans corresponents de l'Administració de l'Estat o de
la Generalitat.
2. En cas que els productes posats a la venda puguin, segons el parer de l’autoritat inspectora, ocasionar
riscos per a la salut o seguretat dels consumidors o usuaris, es procedirà a la seva intervenció cautelar,
donant immediat compte dels fets, amb remissió dels antecedents i informació necessaris, als òrgans
competents per raó de la matèria. De la mateixa manera, es procedirà a confiscar cautelarment el
material o productes il·lícits la procedència dels quals no pugui ser degudament acreditada mitjançant
factura o document que acrediti l'origen dels productes.
CAPÍTOL IX.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 32.- Règim sancionador
Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
el que preveuen el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista i altra legislació aplicable, les infraccions al disposat en aquesta
Ordenança seran sancionades per l'Ajuntament conforme a l’establert en la legislació de règim local, i, en
particular, al que estableixen els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
Article 33.- Qualificació i tipificació infraccions
Les infraccions al preceptuat en aquesta ordenança poden qualificar-se com molt greus, greus i lleus.
Article 34.- Infraccions
1. Es qualifiquen com infraccions lleus les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Presència de persones no autoritzades exercint la venda en la parada.
Excedir els perímetres marcats, i/o els dies o horaris establerts.
Exercici de la venda en llocs o instal·lacions que no s’ajustin a l'exigit.
No exhibir l’autorització en lloc visible en la parada.
No estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents factures i documents que
acreditin la procedència dels productes.
f) No disposar de cartells o etiquetes en els quals s’exposin, suficientment visibles per al públic, els
preus de venda dels productes oferts.
g) No disposar de carnet de manipulador d’aliments en vigor en cas de ser necessari tenint en
compte els productes que es posen a la venda.
h) Venda de productes la venda dels quals està prohibida (no homologats, sense controls sanitaris,
etc).
i) Venda de productes diferents a aquells per als quals es va sol·licitar l’autorització.
j) L'incompliment, per primera vegada, de quantes obligacions o prohibicions es recullen en la
present Ordenança i no tenen expressa qualificació d’infraccions greus o molt greus.

k) Els danys lleus ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un
servei o d’un espai públic, així com les pertorbacions d’intensitat lleu ocasionades a la
tranquil·litat o el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats, la salubritat o ornament
públics, l’ús d’un servei o d’un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-lo, o el
normal funcionament d’un servei públic.
2. Es qualifiquen com greus les infraccions que suposin:
a) La comissió d’una segona falta qualificada inicialment com lleu, quan el venedor no sedentari
hagués
a) estat objecte d’un sanció ferma en via administrativa.
b) El falsejament o ocultació de dades en les sol·licituds d’autorització o en les peticions
d’informació formulades per l'Ajuntament.
c) Quan el titular de la parada sigui una persona jurídica, l’exercici de la venda per persona física
diferent als socis o empleats expressament indicats en l’autorització municipal.
d) Els danys greus ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un
servei o d’un espai públic, així com les pertorbacions d’intensitat greu ocasionades a la
tranquil·litat o el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats, la salubritat o ornament
públics, l’ús d’un servei o d’un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-lo, o el
normal funcionament d’un servei públic.
3. Es qualifiquen com infraccions molt greus les següents:
a) La comissió d’una segona falta qualificada inicialment com greu, quan el venedor no sedentari
hagués estat objecte d’una sanció ferma en via administrativa.
b) No abonar en els terminis previstos l'import del lloc la titularitat del qual ostenti.
c) Amenaces, desobediència o agressions a l’autoritat municipal, els seus agents o encarregat del
mercat.
d) Qualsevol pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa
a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament
d’activitats de tota classe conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornament
públics, sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el capítol IV
de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Article 35.- Sancions
A les infraccions recollides en l’article anterior podran aplicar-se les següents sancions, segons la
tipificació que es recull a continuació:
a) Sancions pecuniàries:
• Infraccions lleus: fins a 750 euros
• Infraccions greus: fins a 1.500 euros
• Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros
b) De manera compatible amb la sanció pecuniària, i atenent a la rellevància de la pertorbació causada en
el normal funcionament del servei, podrà imposar- se la privació a l’infractor de la possibilitat d’exercir la
venda no sedentària durant un termini específic.
c) Revocació de l’autorització concedida amb el consegüent cessament definitiu de l’activitat, que serà
aplicable per:
1. Transcórrer el termini màxim per al pagament que fa referència l’article 18 de la present
Ordenança.

2. Quan concorrin les circumstàncies de reincidència o reiteració, quan el venedor no sedentari
hagués estat objecte prèviament de dues sancions fermes en via administrativa.
3. En cas d’amenaces o agressions a l’autoritat municipal, els seus agents, encarregat del mercat o
a altres venedors.
4. Per la comissió d’una infracció considerada molt greu.
d) Amb caràcter accessori, podrà imposar-se l’abonament de les despeses de reparació que s’haguessin
ocasionat, i la intervenció dels béns, quan procedís per la naturalesa dels fets.
Article 36.- Procediment sancionador
Sempre que l'Ajuntament tingués coneixement per mitjà dels seus agents de la Policia Local, de
l’encarregat del mercat, o en virtut de denúncia d'algun ciutadà, de la comissió d’alguna de les infraccions
tipificades, iniciarà l'oportú expedient sancionador, amb subjecció a aquesta Ordenança i la normativa
reguladora del procediment administratiu sancionador.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran, amb carácter supletori, les disposicions de règim
local, i en especial el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, i el Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, així com les disposicions
sectorials corresponents.
Segona.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que incorporen aspectes de la legislació tant bàsica com de
desenvolupament dictada per l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya, s’entenen que són
automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la referida legislació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les autoritzacions atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança s’entenen
concedides fins el 31 de desembre d’enguany i es renoven, prèvia sol·licitud, per tot l’any següent, llevat
que l’Ajuntament determini el contrari, considerant-se que continuen les mateixes circumstàncies que en
el moment d’atorgar-se l’autorització si no es diu res en contra.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al cap de quinze dies des del dia hàbil següent a la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació.”
ANNEX I

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
C/ Generalitat, 10 – 43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. 977 73 20 13 – Fax: 977 73 07 90
Web: www.alcanar.cat

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom i cognoms / Nombre y Apellidos

DNI

En representació / En representación

NIF

Domicili / Domicilio

Número / Pis / Porta

Població / Población

CP

Telèfon

EXPOSA / EXPONE
(Fets en els quals fonamenteu la vostra sol·licitud / Hechos en los que fundamenta su solicitud)
- DNI, domicili, nom i cognoms dels empleats o socis que vagin a fer ús de l’autorització en cas de o coincidir amb el
titular peticionari
- Nombre d’inscripció en el Registre de comerciants
- Expressió de si la sol·licitud correspon a l’adjudicació d’un lloc vacant o la renovació d’una autorització
concedida
- Epígraf IAE
- Tipologia de productes que es pretén comercialitzar
- Descripció de les instal·lacions o sistemes de venda (camió-botiga o parada)
- Declaració expressa que el sol·licitant coneix les normes a que ha d’ajustar-se la seva activitat i s’obliga a la seva
observació.
DEMANA / SOLICITA:
Sol·licita l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària
Signatura / Firma,
DARRERA CONSTA LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR →
Alcanar,

de

de 2012
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:


Fotografia actualitzada, a color i en grandària carnet, del titular del lloc i persones que vagin a
exercir la venda.



Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant i dels DNI de la resta de les persones que vagin
exercir la venda en el lloc.



Certificat expedit per l'Agència Tributària on consti que el titular està donat d’alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques o si escau en el cens d’obligats tributaris (model 036).



Documentació acreditativa de trobar-se d’alta en el Registre de comerciants.



Documentació acreditativa d’estar en situació d’alta o assimilada en el règim corresponent de la
Seguretat Social i al corrent de pagament de la quota per a totes les persones que vagin a
exercir la venda en el lloc.



Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.



Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament
d’Alcanar.

- En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica:




Fotocòpia compulsada de la Targeta d'Identificació de Persones Jurídiques.
Fotocòpia compulsada de les escriptures de constitució.
Fotocòpia compulsada dels documents que provin la relació de les persones físiques que van a
exercir la venda amb la persona jurídica titular de l’autorització.



En el cas d’estrangers no membres de la Unió Europea, documentació acreditativa d’haver
obtingut els corresponents permisos de residència i treball.



Rebut acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
concertada.
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