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Administració Local
2017-07717
Ajuntament de Calafell
ANUNCI
L’Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 5 de juny de 2017, va aprovar inicialment l’Ordenança
sobre la venda no sedentària al municipi de Calafell. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies,
durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot
seguit el text definitiu de l’Ordenança aprovada:
ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL
PREÀMBUL
L’activitat de mercat no sedentari es ve desenvolupant des de fa molts anys al municipi de Calafell, tant al nucli de
la Platja de Calafell com al nucli de Segur de Calafell.
A Calafell es va iniciar aproximadament fa quaranta anys en un emplaçament situat davant la platja i una part del
carrer Mallorca. Més tard es va traslladar a la plaça Alcalde Romeu, època en la qual va experimentar una notable
expansió amb un fort increment del nombre de parades. Arran de la construcció del Mercat Municipal de Calafell
al Passeig de la Unió, el mercat no sedentari va canviar novament d’ubicació i va anar a raure a la plaça annexa a
l’edifici. El 26 de febrer de 1986 va ser el primer dia de mercat en aquest lloc, fins el 17 d’octubre de 2012, que per
motiu de les obres del nou Mercat Municipal, es va re ubicar en l’aparcament annex,on encara es continua celebrant
cada dimarts.
D’altra banda, a Segur de Calafell l’activitat de mercat no sedentari es va iniciar a l’actual Plaça Pau Casals fa uns
trenta anys. El dia tradicional de mercat encara es conserva ara, els divendres. Anys després es va efectuar un
canvi d’emplaçament al carrer Baixador, situat al costat de la via del ferrocarril. A finals dels anys vuitanta i principis
dels noranta va experimentar un fort creixement del nombre de parades, que començaven a ocupar els carrers
veïns. L’any 1995, l’Ajuntament va tirar endavant un pla de reorganització d’aquest mercat no sedentari que va
significar la delimitació de la zona d’ubicació del Mercat exclusivament al carrer Baixador.
L’objecte de la revisió de la present Ordenança ve motivat per l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya,
del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que obliga a fer una sèrie
d’ajustos en el vigent Reglament municipal.
TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 2. Modalitats
La venda no sedentària es pot fer en les següents modalitats:
a) Venda no sedentària en mercats periòdics: Aquella que s’autoritza al municipi de Calafell en llocs establerts, amb
periodicitat habitual i determinada.
b) Venda no sedentària en mercats ocasionals: Aquella que s’autoritza en mercats esporàdics que es fan amb motiu
de festes o esdeveniments populars, i mercats artesanals temporals.
Article 3. Prohibició de venda ambulant
3.1. Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de Calafell, llevat als llocs expressament autoritzats
per l’Ajuntament.
3.2. Queda totalment prohibida la venda en els mercats a totes aquelles persones o entitats que, prèviament, no
hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.
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Article 1. Objecte
1.1. La present Ordenança té per objecte la regulació dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell en zones
de via pública degudament establertes per l’Ajuntament.
1.2. A efectes d’aquesta Ordenança, es denomina “mercat no sedentari” el comerç al detallamb destinació
al consumidor final, exercit fora d’un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica
o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables i
transportables, incloent-hi els camions botiga.
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Article 4. Legislació aplicable
És d’aplicació supletòria a la regulació de venda no sedentària al municipi de Calafell: el contingut del Decret
Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre Comerç Interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
la llei 1/1983, de 18 de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, la Llei 9/2011 de 29 de desembre de promoció de
l’activitat econòmica; el Decret 162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, o normes
que les substitueixin, així com d’altres normes que els puguin ser d’aplicació.
TÍTOL II - CONDICIONS D’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA
CAPÍTOL I.- Competències de l’Ajuntament
Article 5. Creació i organització de l’activitat de venda no sedentària
5.1. L’organització i control de l’exercici de l’activitat comercial de venda no sedentària és competència de l’Alcalde
o Alcaldessa de la Corporació o el Regidor o Regidora de la Corporació a qui, per acord de delegació, s’encomanin
aquestes funcions.
5.2. Correspon a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Calafell determinar, en la forma i el temps que estimi
escaient, qualsevol aspecte relacionat amb l’emplaçament, la periodicitat, els horaris, així com la tipologia de les
parades, el nombre, la mida, el model tipus de parada i les condicions d’atorgament de les llicències.
Article 6. Emplaçament, productes que es poden comercialitzar a cada mercat, dates, horaris i circulació
6.1. L’emplaçament dels mercats s’emplaçaran a la via pública o espais habilitats a l’efecte, actualment: Mercat
ambulant de Calafell: Passegi de la Unió i pàrquing del Blanquet. Mercat ambulant de Segur de Calafell: carrer
Baixador, parades només al costat de la Renfe.
6.2. Els Grups de productes que es podran comercialitzar en cada mercat serà el següent:
Mercat ambulant de Calafell
Grup producte
Articles pell, bijuteria, complements, quadres, etc
Calçat
Pesca salada
Drogueria i perfumeria
Fruita i verdura
Fruits secs, herbes, productes alimentaris i xurreries
Música
Flors, plantes i arbres fruiters
Parament i roba d ela llar, cortines, hules i retalls
Tèxtil i confecció
Complements animals de companyia
Altres productes
Mercat ambulant Segur de Calafell
Grup producte
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Articles pell, bijuteria, complements, quadres, etc.
Calçat
Pesca salada
Drogueria i perfumeria
Fruita i verdura
Fruits secs, herbes, productes alimentaris i xurreries
Música
Flors, plantes i arbres fruiters
Parament i roba de la llar, cortines, hules i retalls
Tèxtil i confecció
Complements animals de companyia
Xarcuteria
Altres productes
Del Grup de Fruits secs, herbes, productes alimentaris i xurreries, s’estableix una única xurreria per mercat.
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L’Ajuntament es reserva el dret a procedir a la modificació de l’emplaçament dels mercats, així com la disminució
de la superfície d’ocupació dels mateixos, per motius de Plans d’Emergència, Seguretat, Mobilitat, interès públic,
obres, força major, o per qualsevol altra causa que, es consideri necessària.
6.3. Les dates dels mercats setmanals són:
a) Calafell Platja: Els dimarts de cada setmana, excepte quan coincideixi amb les festivitats de Nadal, Cap d’Any o
Reis, que es traslladarà al dia anterior.
b) Segur de Calafell: Els divendres de cada setmana, excepte quan coincideixi amb les festivitats de Nadal, Cap
d’Any o Reis, que es traslladarà al dia anterior.
Aquestes dates poden ser modificades, per motius d’interès públic o força major, i amb caràcter discrecional
mitjançant acord de la Junta de Govern Local, la qual n’ha de donar suficient difusió.
6.4. L’horari del mercat setmanal, en ambdues zones, és de 8 a 14 hores.
a) Aquest horari es pot modificar per motius d’interès públic o força major, i amb caràcter discrecional mitjançant
acord de la Junta de Govern Local, la qual n’ha de donar suficient difusió.
b) En el cas dels vehicles que no puguin estacionar dins de la mateixa parada, aquests han d’haver efectuat les
operacions de muntatge i estacionar fora del recinte del mercat abans de les 9 del matí.
c) L’Ajuntament destinarà unes zones per tal de facilitar l’aparcament dels vehicles referits en el punt anterior,
aquestes zones seran indicades i es posaran en coneixement dels senyors paradistes.
6.5. Durant les hores del mercat resta prohibida la circulació dins del recinte del mercat, llevat de casos de força
major, com poden ser aiguats, avaries de vehicles, etc. Aquestes circumstàncies seran valorades per l’encarregat
del mercat.
6.6. Les dates, horaris i circulació, que afecten als mercats ocasionals, han de ser establertes, en cada cas, per
acord de l’Alcalde o Alcaldessa o el Regidor o Regidora que tingui delegada la gestió de l’àrea que organitzi el
corresponent mercat ocasional.
Article 7. Vigilància i control
7.1. L’Ajuntament ha de vigilar i garantir que els titulars de les autoritzacions compleixin els requisits establerts en
aquesta Ordenança i a la normativa legal aplicable.
7.2. A aquest fi es determina que corresponen:
a) les funcions de vigilància i control, la seguretat i policia administrativa a la Policia Local
b) La inspecció, a la Policia Local, i al departament municipal que tingui atribucions d’inspecció de via pública.
c) El cobrament, inspecció, control i documentació de l’activitat; a l’Òrgan, empresa contractada o personal
administratiu d’aquest Ajuntament que per raó territorial i funcional se li assignin aquestes funcions;
d) la Inspecció tècnic sanitària, al personal tècnic d’aquest Ajuntament amb funcions encomanades i en el seu cas,
en llur substitució o absència, al veterinari Municipal o al cap Local de Sanitat.
7.3. L’Ajuntament ha de dotar el personal necessari per a la seguretat, vigilància, control i inspecció dels mercats.
Article 8. Defensa dels consumidors
8.1. L’Ajuntament ha d’instrumentar els mecanismes adients per la defensa dels consumidors i usuaris, d’acord
amb els preceptes continguts a la legislació vigent sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.
8.2. De forma específica, aquesta Corporació vetlla per evitar l’intrusisme, el frau i qualsevol negligència o engany
que pugui perjudicar al consumidor o usuari.

Article 9. Drets dels comerciants
9.1. Durant l’horari del mercat, els venedors ambulants tenen dret a que la zona destinada a la venda, resti lliure de
vehicles estacionats, de deixalles com escombraries provinents d’obres, mobles vells, etc. i de qualsevol altre tipus
d’impediments que puguin afectar el normal desenvolupament de l’activitat del mercat ambulant.
9.2. Els venedors ambulants han de disposar dels contenidors suficients per a poder absorbir les deixalles que es
produeixin en el desenvolupament normal de l’activitat de venda ambulant.
9.3. L’observança del correcte compliment i garantia d’aquests drets correspon a la Regidoria que tingui delegada la
competència en matèria de mercats no sedentaris, Aquesta regidoria pot contractar, de conformitat amb la normativa
sobre contractació pública, una empresa que s’encarregui de garantir aquests drets dels venedors ambulants.
9.4. La Policia Local ha de comprovar amb antelació suficient a l’establiment del mercat si existeixen anomalies, i
en el cas que així fos, ho ha de comunicar immediatament al servei corresponent per tal de solucionar-les abans
del inici del mercat.
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CAPÍTOL II.- Exercici de l’activitat
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Article 11. Condicions de les parades
11.1. La venda no sedentària es realitza en llocs o instal·lacions desmuntables o transportables, fins i tot en camions
botiga, tenint sempre en compte que aquestes han d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene exigibles per la
normativa específica vigent.
11.2. Els productes a la venda no poden ser exhibits, en cap cas, directament sobre el terra o paviment, i sempre
que les seves característiques de volum i pes ho permetin, s’han de situar a una alçada, respecte al nivell de terra,
no inferior a 80 cm., llevat d’aquells tipus de productes que per les seves característiques es faci necessari col·locarlos al terra (mobles de jardí, patins, bicicletes, etc).
11.3. L’emplaçament autoritzat a cada titular és sempre el mateix. En el cas de la no assistència d’aquest, l’encarregat
del mercat pot autoritzar als paradistes veïns l’ocupació de l’esmentada parada.
Article 12. Prohibicions
12.1. Respecte dels mercats setmanals, queda prohibit:
a) Instal·lar els llocs o instal·lacions desmuntables que s’utilitzin per a la venda en accessos a llocs comercials o
industrials o davant els seus aparadors o exposicions i edificis d’ús públic i davant les portes d’entrada i sortida
de vehicles senyalitzats mitjançant gual, si bé en aquest darrer cas, es podrà autoritzar l’ocupació, eventualment,
amb elements totalment mòbils.
b) Fer propaganda o publicitat abusiva de cap classe que perjudiqui els altres tant si és escrita com auditiva.
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Article 10. Condicions per a l’exercici de la venda i obligacions dels comerciants
Per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants, les persones físiques o jurídiques han d’acreditar
el següent:
a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre oficial
corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària.
b) Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici
de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
c) Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa al
titular com en relació amb els seus possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte
aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels Treballadors, sens perjudici de la seva inclusió
en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses
derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.
e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més que estan en possessió dels permisos de residència
i de treball corresponents, així com del compliment d’allò que estableixi la normativa específica.
f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin d’aplicació als productes
que s’ofereixin a la venda.
g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació
d’aliments, si escau, per a la venda d’aquests productes que ho requereixin.
h) Satisfer i estar al corrent de pagament dels tributs de caràcter municipal, previstos en les Ordenances fiscals
d’aquest Ajuntament.
i) Estar en possessió de l’autorització municipal, per exercir la venda no sedentària en el lloc precís. Aquesta
autorització ha d’estar perfectament visible i de forma permanent a les parades de venda, i en la mateixa es
reflecteix tant la fotografia com les dades de l’adjudicatari i del suplent.
j) Desenvolupar l’activitat d’acord amb els condicionants de la llicència. En tot cas, l’activitat exercitada ha de ser
la mateixa per la qual s’ha donat d’alta censal.
k) Mostrar, a requeriment de qualsevol funcionari, o òrgans competents de control, la documentació que se’ls
requereixi.
l) Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida dels residus, que hauran de
dipositar en els llocs i de la manera assenyalats. Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat
la seva activitat, i dipositar les deixalles en els punts o de la manera que hagi indicat l’Ajuntament, deixant
completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada.
m) Així mateix cada parada disposarà d’una paperera, per cada 4 metres lineals de parada, a disposició dels
compradors.
n) Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant els ajuntaments respectius, que
estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol
altra obligació que els imposi l’Administració Local. Aquesta acreditació s’ha de fer mitjançant una declaració
responsable.
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c) La venda d’aquells productes, especialment els alimentaris, que per la seva forma de presentació o altra
circumstància no compleixin les normes tècnic sanitàries que regulin la seva venda.
d) La reserva, marcatge o assenyalament de llocs pels venedors ambulants, essent aquesta funció competència
exclusiva de l’Ajuntament.
e) La venda d’objectes perniciosos, pornogràfics, perillosos o nocius per la salut pública.
f) La realització d’operacions de venda, fora del lloc o per persona no autoritzada.
g) La utilització d’instruments de pesar o mesurament no autoritzats legalment.
h) Col·locar i dipositar gènere fora del lloc assignat.
i) L’ocupació eventual de les parades.
j) La venda de peix fresc o congelat.
k) La venda de carn fresca o congelada.
l) L’elaboració i/o venda de pollastres a l’ast, plats precuinats, pa i coques, entrepans, Frankfurt i, a excepció de
les xurreries, cafès, xocolata desfeta i begudes refrescants, i tots aquells que l’Ajuntament consideri com no
comerciables en el mercat municipal.
12.2. En matèria de prohibicions dels mercats ocasionals, regeixen les mateixes que les establertes pels mercats
setmanals, les quals es poden modificar o ampliar, si les característiques pròpies del mercat ocasional ho
requereixen. Aquestes prohibicions s’han de consignar de forma degudament motivada a l’expedient de concessió
de les parades.
Article 13. Instal·lació de les parades
13.1. Respecte dels mercats setmanals, els llocs de venda han d’estar instal·lats abans de les 9 hores del matí del
dia del mercat, i de les 14 a 15 hores, del mateix dia, els llocs dels mercats han de ser desmuntats i el lloc deixat
en perfecte estat de neteja. Els paradistes han de deixar les deixalles orgàniques dins dels contenidors instal·lats a
tal efecte i els residus dins de bosses de plàstic i els cartrons han de deixar-se plegats, tal com disposa l’article 10
d’aquesta Ordenança. Fora d’aquests horaris no es permet la instal·lació de llocs de venda.
13.2. Des de les 6 del matí dels dies del mercat i fins a la finalització de les tasques de la neteja del mateix, queda
prohibida la circulació rodada de vehicles dins de llurs recintes, llevats dels supòsits esmentats en el punt anterior i
en el punt 6.4 d’aquesta Ordenança.
13.3. La senyalització vertical de prohibició d’estacionament en el recinte del mercat, ha de contemplar l’horari de
03:00 hores fins a la finalització dels treballs de neteja del mercat.
13.4. Les llargades de les parades i el fons han de ser determinades per l’Ajuntament, per raons del lloc d’ubicació,
mitjançant resolució de l’òrgan competent, segons l’atribució de competències efectuada per l’article 5.2 d’aquesta
Ordenança.
13.5. Els paradistes poden estacionar el seu vehicle a la part posterior de la parada, sempre que la seva ubicació ho
permeti i que aquest motiu, no faci sobresortir la parada dels seus límits. En cas contrari han de treure el vehicle fora
del recinte del mercat, abans de les 9 del matí, tal com disposa l’apartat 2) de l’article 6.4b) d’aquesta Ordenança.
13.6. Sota cap concepte, les parades poden sobresortir dels límits establerts per l’Ajuntament.
13.7. L’encarregat del Mercat té facultats per a jutjar d’immediat els casos que es presentin i exigir el compliment de
les normes establertes en aquesta Ordenança, podent variar puntualment qualsevol de les mateixes, per causa de
força major o per interès públic o general.
13.8. Tot el que fa referència a la instal·lació dels llocs de venda, horaris, dimensions, aparcament de vehicles, etc,
dels mercats ocasionals serà determinat per l’Ajuntament, per
raons del lloc d’ubicació, mitjançant resolució de l’òrgan competent, segons l’atribució de competències efectuada
per l’article 5 d’aquesta Ordenança.

Article 14. Llicència municipal
14.1. L’ús privatiu, que no comporta la transformació o la modificació del domini públic, resta subjecte a l’atorgament
d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària.
14.2. La llicència municipal, com a mínim ha de fer indicació expressa de:
a) Les dades del titular, nom i cognoms, fotografia i NIF i, si escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en
la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat, o situacions
similars.
b) El mercat, els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat
c) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada.
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TÍTOL III - DE LES LLICÈNCIES
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d) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
e) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell de detall i concreció que es
consideri adient.
f) Període de vigència de l’autorització.
14.3. L’òrgan municipal competent per concedir les autoritzacions és la Junta de Govern Local.
14.4. L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat ha d’ésser exhibida de manera visible i
permanent a la mateixa parada, com així també disposa l’article 10.i) d’aquesta Ordenança.
14.5. Per a les llicències dels mercats ocasionals regeixen les mateixes normes que per les llicències dels mercats
ambulants, a excepció de la vigència de les mateixes, la qual serà el temps que duri el mercat ocasional, o alguna
altra excepció o consideració que l’Ajuntament acordi, en virtut de la naturalesa del mercat a celebrar.

Article 16. Criteris d’atorgament de la llicència
16.1. Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser automàtics i
poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin
especialment vinculades.
16.2. Les llicències municipals es poden atorgar a persones físiques o jurídiques.
16.3. El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència competitiva,
amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
L’Ajuntament aprovarà amb la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les bases
corresponents, que inclouran els requisits i criteris d’adjudicació, d’acord amb els criteris que s’estableixen en el
presenta Ordenança de venda no sedentària.
En cap cas es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions al requisit de residència
en el municipi de participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic.
16.4. Per participar a la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions l’interessat o interessada ha de presentar una
declaració responsable en què manifesti:
a) El compliment de les condicions que estableix l’article 10 d’aquesta Ordenança, i per tant, estar en possessió de
la documentació corresponent, i el compromís de mantenir aquest compliment durant el període de vigència de
l’autorització.
b) El compliment de qualsevol altra condició que sigui exigible segons les bases de la convocatòria.
c) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides.
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Article 15. Durada i obtenció de la llicència
15.1. Les autoritzacions tenen una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions
i una remuneració equitativa dels capitals invertits i són prorrogables expressament per períodes idèntics, per acord
d’ambdues parts.
15.2. Quan es produeixi una vacant, l’Ajuntament la pot destinar al canvi d’ubicació d’aquelles parades que ho hagin
sol·licitat, o per causa de força major i un cop regularitzat el nombre màxim de parades per cada mercat i sempre
que no concorri el disposat en l’article 6.2 d’aquesta Ordenança. També es poden destinar a l’ampliació de llocs de
venda ja existents de les parades que ho hagin sol·licitat, aquestes darreres, d’acord amb les condicions següents:
a) Únicament poden optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es trobi
vacant.
b) Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita respecte als de superfície
més gran.
c) Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda per a llocs d’igual superfície,
s’han de repartir els metres de la mateixa manera.
15.3. En cas que no es donin les circumstàncies referides en l’apartat anterior, la vacant s’assignarà pel termini que
resti de vigència de l’autorització, als participants en el darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat
sense plaça i compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça vacant, per odre de prelació
segons la puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot utilitzar durant
un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l’últim concurs.
15.4. L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària autoritza a estacionar exclusivament el temps necessari
per realitzar les operacions o transaccions pròpies de la indústria o ofici objecte de l’autorització, en els termes
disposats en aquesta Ordenança i en altra normativa legal aplicable.
15.5. L’autorització és personal i intransferible, però poden exercir l’activitat en nom del comerciant, els empleats
que estiguin donats d’alta de la Seguretat Social per compte del titular comercial.
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16.5. La inexactitud, la falsedat o l’omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten
tenen caràcter essencial i comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit
corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen, sens
perjudici de la possibilitat d’exigir les responsabilitats que escaiguin.
16.6. Així mateix, la sol·licitud ha d’incloure l’autorització expressa a l’Ajuntament per tal que anualment pugui fer les
comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així
com altres consultes en els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques, que siguin necessàries.
16.7. L’Ajuntament es reserva el dret de concedir autoritzacions o autoritzacions temporals, a organitzacions no
governamentals, a associacions municipals sense ànim de lucre per raons humanitàries o, eventualment, per
malaltia, baixes laborals, maternitat, o per qualsevol altre cas que consideri en aquest sentit. Alhora també pot tenir
reserva de llocs buits, per poder atendre casos urgents o especials en el mateix sentit.

Article 18. Extinció de les autoritzacions.
18.1. Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària tenen caràcter discrecional i només poder ser
revocades per les causes següents, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació:
a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.
b) Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.
c) Revocació de l’autorització municipal.
d) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procés sancionador, motivat per la comissió d’infraccions
degudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
e) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de la present Ordenança.
f) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de transmissió prevista
en l’article 17 d’aquesta Ordenança.
g) Abandó del seu titular, és a dir, per la no assistència al mercat per un període continuat de 3 mesos sense
justificació o comunicació de l’absència. En el cas de mercats ocasionals aquest període serà determinat per
l’Ajuntament.
18.2. Els titulars de llicències que s’hagin extingit per la concurrència de les causes de l’article 18.1, a excepció de
les establertes en els punts a) i b), no poden sol·licitar una nova llicència fins que no hagin transcorregut, 3 anys de
l’esmentada extinció.
18.3. A petició del titular de la llicència, es pot autoritzar la no assistència al mercat durant tres mesos a l’any
sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. Els interessats han de sol·licitar-ho a l’Ajuntament amb
dues setmanes d’antelació, sense que aquesta excedència els eximeixi del pagament anual complert. En el cas
7
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Article 17. Règim de transmissió de les autoritzacions.
17.1. Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l’autorització que es transmet,
pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l’Ajuntament, i sens
perjudici de la seva capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.
L’Ajuntament determinarà tant el contingut d’aquesta comunicació prèvia com l’obligació, si escau, de presentar
com a complement de la comunicació una declaració responsable relativa a les condicions de la modalitat de
transmissió de què es tracti.
En tot cas, el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme compleix amb totes les condicions
exigides per a l’exercici de la venda no sedentària en el lloc que adquireix.
17.2. Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagin
transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap llicència nova en el mateix
mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda no sedentària.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d’incapacitat permanent
total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o
situacions anàlogues degudament acreditades.
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa d’acord amb les disposicions
testamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos
mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol3liictud
perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud
amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l’autorització.
17.3. La sol·licitud de transmissió serà resolta per acord de la Junta de Govern Local.
17.4. La transmissió de la llicència pot ser objecte de taxa municipal en els termes que s’estableixin en les
Ordenances Fiscals de la Corporació.
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de mercats ocasionals aquest període, d’excedència, serà determinat per l’Ajuntament i el pagament, al qual no
quedarà eximit, serà pel període per al qual hagi estat concedida la llicència en cada cas.
18.4. Els llocs que quedin lliures per abandó o pèrdua dels drets queden a disposició de l’Ajuntament, que pot
adjudicar-los novament seguit les normes establertes en aquesta Ordenança.
Article 19. Venda de productes propis pels agricultors
S’autoritza als agricultors, individualment o en agrupació, la venda dels seus propis productes la resta dels dies, en
aquells llocs i horaris que siguin senyalats prèviament per l’Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern.

TÍTOL IV - INFRACCIONS I SANCIONS

Article 21.- Infraccions
21.1. Les infraccions es tipifiquen en lleus, greus, i molt greus.
21.2. Són considerades infraccions lleus:
a) Les simples inobservances de les disposicions aplicables i en especial d’aquesta Ordenança que no causin
perjudicis directes de caràcter econòmic.
b) Les que no tinguin la consideració de greus o molt greus.
21.3. Són infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en un període de sis mesos.
b) La inobservança de les instruccions provinents de l’encarregat del mercat, del personal encarregat del control del
mercat o de la seguretat pública, així com la manca de respecte o incorrecció als mateixos.
c) La venda per persona no autoritzada o per comerciant que incompleixis els requisits administratius per la
normativa vigent i per aquesta Ordenança.
d) Intervenir en altercats o baralles que produeixin escàndols dins el recinte del mercat.
e) La no retirada de les instal·lacions o llocs, una vegada finalitzat el mercat.
f) La venda realitzada sense exhibir de manera visible i permanent en la parada de venda la corresponent autorització.
g) Penjar de les parades productes i mercaderies que representin un perill per als vianants o dificultin el pas.
h) Les infraccions que, encara que es tractin de simples irregularitats, causin perjudicis de caràcter econòmic.
8
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Article 20. Òrgan competent, procediment i tipificació de les infraccions
20.1. L’òrgan competent per la instrucció del procediment sancionador és l’Alcalde o Alcaldessa o el Regidor o
Regidora en qui delegui. La imposició de les sancions és competència de l’Alcaldia o de l’òrgan en qui delegui, i es
tramitarà segons la normativa reguladora del procediment sancionador.
20.2. Els incompliments d’aquesta Ordenança són objecte de sanció per part de l’Ajuntament d’acord amb el previst
en aquesta Ordenança, i seguint la normativa vigent sobre procediment sancionador.
20.3. Els titulars de les parades són els responsables de les infraccions comeses a la seva parada, amb independència
de la persona física que en llur autorització exerciti l’activitat.
20.4. En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin sancionats per altra normativa administrativa sectorial
d’aplicació general, s’aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte un mateix
fet infractor.
20.5. En tot cas, els infractors queden obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se.
20.6. Qualsevol incompliment serà denunciat per part de la Policia Local, o departament que tingui atribucions
d’inspecció de via pública i se’n donarà trasllat a la Regidoria competent per tal d’instruir-se, si escau, el corresponent
procediment sancionador.
20.7. L’Ajuntament pot arribar, com a mesura cautelar, a intervenir els productes exhibits el venedor, sens perjudici
de les sancions que, en el seu cas, correspongui imposar legalment al presumpte infractor.
20.8. En qualsevol cas, si concorregués qualsevol circumstància, que atemptés contra la salubritat o l’ordre públic
es pot efectuar, així mateix, com a mesura cautelar o definitiva, la intervenció i decomís dels productes exhibits per
l’infractor, que serà compatible amb la imposició de la sanció econòmica.
20.9. La intervenció i decomís dels productes s’ha de realitzar amb el procediment i els mitjans que la Policia
Municipal tingui vigents per a tal efecte.
20.10. De produir-se un decomís definitiu del productes, la destinació final dels mateixos és la prevista per la
normativa legal aplicable, en aquests casos, i pel que disposa l’Ordenança Municipal de convivència de l’Ajuntament
de Calafell, o norma que la substitueixi.
20.11. Tant la denúncia com el decomís dels productes, si és el cas, es tramitarà així mateix per la Policia mitjançant
l’Acta genèrica per possible infracció a l’Ordenança Municipal vigent en el moment de producció dels fets.
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21.4. Son infraccions molt greus:
a) La reincidència de la comissió d’infraccions greus en un període de dos anys, sempre que no es produeixin a la
vegada a conseqüència de la reincidència en infraccionslleus.
b) El traspàs o la cessió de l’autorització o qualsevol transferència de la titularitat o explotació dels llocs de venda,
llevat dels supòsits previstos en la present Ordenança.
c) La defraudació en la quantitat o qualitat dels gèneres venuts, derivada de la denúncia efectuada pels consumidors
davant de l’organisme competent.
d) La venda d’articles no autoritzats.
e) L’ocupació del llocs de venda per persones alienes a l’autorització.
Article 22. Sancions
22.1. D’acord amb la legislació vigent sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris de Catalunya,
les sancions a imposar són: Advertiment, Multa, Suspensió temporal de la Llicència, i Pèrdua de la Llicència.
22.2. La multa a imposar és de fins a 750,00€. per les infraccions lleus, fins a 1500,00€ i per les infraccions
greus,fins a 3.000,00€ per a les molt greus.
22.3. La suspensió temporal de la llicència, que és compatible amb la imposició de sancions pecuniàries, serà de
fins a dos mesos per a faltes lleus, d’un a sis mesos per a faltes greus i de sis mesos i un dia a dotze mesos per a
les faltes molt greus.
22.4. La pèrdua de la llicència, que és compatible amb la imposició de sancions pecuniàries, serà aplicable en el
supòsits de faltes molt greus i en els supòsits previstos en aquesta Ordenança per l’extinció de la llicència.
22.5. En el supòsit de infraccions greus o molt greus, i amb independència d’altres sancions, es pot acordar, com a
mesura cautelar o definitiva, la intervenció i decomís dels productes exhibits pel venedor.
Article 23. Graduacions 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 del 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, encara que no es tracti de la primera empresa del sector en
el mercat.
f) La gravetat dels efectes socioeconòmics que la comissió de la infracció hagi produït.
g) La reincidència.
Article 24. Prescripció de les infraccions
Les infraccions molt greus prescriuen als dotze mesos, les greus als sis mesos, i les lleus als dos mesos. Aquests
terminis compten des de la data de producció del fet, o en el seu cas de cessament en la comissió de d’infracció.

Primera. Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010 de 5
d’octubre.
Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret legislatiu
3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del
Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament prorrogades
per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret legislatiu esmentat i són prorrogables, de
manera expressa, per períodes similars.
Segona. Autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010 de
5 d’octubre
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l’entrada en vigor del Decret
legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del
Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada
en vigor de la present disposició s’entenen concedides per un període de quinze anys.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació de la present Ordenança suposa l’automàtica derogació del Reglament regulador dels mercats no
sedentaris al municipi de Calafell aprovat per la corporació municipal en Ple en sessió del dia 25 d’abril de 2013.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquesta ordenança entra en vigor un cop aprovada definitivament i transcorregut el termini a què fa referència
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
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El secretari, Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 8 de setembre de 2017

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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