ORDENANÇA GENERAL

MERCAT AMBULANT

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL MERCAT AMBULANT DE TORRELAVIT
CAPÍTOL PRIMER

Disposicions generals
Article 1r..- Aquesta ordenança regula amb caràcter general les activitats comercials
que constitueixen el mercat ambulant de Torrelavit.
Article 2n..- La consideració de mercat ambulant objecte d'aquesta ordenança es
defineix com l'agrupació de llocs de venda en la via pública de caràcter periòdic i/o
esporàdic autoritzats per l'Ajuntament per la venda de mercaderies al públic.
Article 3r..- El mercat ambulant tindrà lloc tots els dijous de l'any, si bé el Ple de
l'Ajuntament podrà variar la data de la seva celebració quan hi concorreixin causes
justificades.
CAPÍTOL SEGON
Atorgament de llicències.
Article 4t..- Els interessats hauran de sol·licitar la corresponent llicència mitjançant
instància a presentar en el registre d'entrades de l'Ajuntament.
Amb les instàncies, els interessats hauran de presentar còpia dels següents
documents:
- alta de llicència fiscal de l'impost industrial, o en el seu cas de l'impost sobre
activitats econòmiques.
- acreditació de l'afiliació a la Seguretat Social en règim d'autònoms.
- document nacional d'identitat.
- en el cas de sol·licitants estrangers, s'haurà d'acreditar, a més a més, la
possessió dels permisos de residència i treball per compte propi.
- dues fotografies tipus carnet.
Article 5è..- L'autorització municipal als venedors serà lliurada per un període de sis
mesos, sense que, en cap cas, procedeixi la seva renovació tàcita. La no renovació
de les llicències implicarà automàticament la seva caducitat.
Article 6è..- En l'autorització hi constarà l'indret precís on ha d'exercir-se l'activitat així
com els productes concrets per als quals és vàlida.
Article 7è..- L'autorització de l'Ajuntament solament pot ésser revocada per
incompliment de les ordenances municipals i de la llei 1/1983, de 18 de febrer, i no
donarà dret en aquests casos a indemnització ni a compensació de cap mena.

Article 8è..- La venda no sedentària haurà d'exercir-se en llocs de venda
desmuntables o transportables, fins i tot en camions-botiga, tenint sempre en compte
que llur instal·lació haurà d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la
normativa específica vigent. Els productes de venda no podran ser exhibits en cap
cas directament damunt del sòl o paviment i sempre que llurs característiques de
volum i de pes ho permetin, hauran de situar-se a una altura, en relació amb el nivell
del sòl, no inferior a vuitanta centímetres.
CAPÍTOL TERCER
Zones, dates, horaris i tributs municipals.
Article 9è..- La venda no sedentària es realitzarà exclusivament a les zones, dates i
horaris següent:
Ubicació: Plaça Pere Ribé Durban
Dates : dijous (en circumstàncies excepcionals, l'Ajuntament podrà determinar
una altra data alternativa)
Horari:
a) la instal·lació es farà de les set a les nou hores.
b) la retirada es farà abans de les quinze hores.
Article 10è..- Els tributs municipals per a l'exercici de la venda ambulant seran els
regulats a la corresponent ordenança fiscal.
Article 11è..- Fixat per l'Ajuntament el nombre de llocs de venda ambulant possible a
la ubicació expressada, la pròpia Corporació assignarà l'espai corresponent als
peticionaris.
Article 12è..- En acabar l'horari previst de venda, els comerciants autoritzats hauran
de deixar el seu lloc net de deixalles, les quals es col·locaran degudament apilades
perquè el servei de neteja municipal pugui recollir-les.
CAPÍTOL QUART
Drets i obligacions dels venedors ambulants.
Article 13è..- Els beneficiaris de les llicències de venda ambulant estan obligats a
complir les instruccions organitzatives i de funcionament que els siguin indicades pel
personal autoritzat de l'Ajuntament.
Article 14è..- Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda
determinats per l'Ajuntament. En tot cas, les dimensions de les parades estaran
compreses entre els dos i els vuit metres lineals de longitud frontal, si bé el Ple podrà
autoritzar, motivadament dimensions màximes superiors a les previstes amb caràcter
ordinari.
Article 15è..- La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres dijous
seguits o cinc alterns dintre de cada anualitat podrà donar lloc a l’anul·lació de la

llicència.
Article 16è..- Les parades de venda de productes alimentaris estaran subjectes als
següents requisits especials:
a) Tot el personal al servei de les parades haurà d'estar en possessió del carnet
de manipulador d'aliments.
b) No serà autoritzada la venda de productes alimentaris que no compleixin els
requisits a què es refereix l'article setè de la llei 1/1983, de 18 de febrer, de
regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes
especials.

c) El mobiliari haurà de tenir superfícies llises i els materials hauran de ser
resistents, impermeables i de fàcil neteja. Aquest requisit no serà d'aplicació
als venedors de fruites i verdures.
d) Els embolcalls seran sempre nous.
Article 17è..- Els vehicles al servei de les parades hauran de complir les següents
prescripcions:
a) Els vehicles no podran romandre en l'espai destinat a mercat més temps de
l'estrictament necessari per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies.
b) L'apartat anterior no serà d'aplicació als vehicles condicionats com a botigues
ambulants.
c) Es prohibit desplaçar cap element constitutiu del mobiliari urbà.
Article 18è..- Tots els titulars de llicència hauran de disposar d'un carnet acreditatiu
què serà confeccionat per l'Ajuntament. Aquest carnet haurà de col·locar-se sempre
en un lloc visible de la parada.
Article 19è..- Els venedors ambulants podran constituir comissions de consulta com a
forma especial de relació amb l'Ajuntament. En cap cas el nombre d'interlocutors
superarà els dos membres.
Article 20è..- Els comerciants tindran l'obligació d'exhibir a requeriment de l'agent
municipal l'autorització expedida per l'Ajuntament, el corresponent rebut de l'impost
d'activitats econòmiques i el d'haver satisfet les quotes municipals pertinents.
Article 21è..- L'incompliment de qualsevol dels preceptes assenyalats en la present
ordenança serà sancionat per Alcaldia amb una multa de 6,01 euros a 30,05 euros.
La reincidència en l'incompliment serà sancionada amb la retirada de l'autorització o
llicència municipal. L'incompliment de les obligacions fiscals serà causa suficient per a
la retirada de la llicència, i en cas d'infracció, es podrà arribar a intervenir els
productes exhibits pel venedor.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 24
d’octubre de 2013, entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament i desprès
d’haver transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del seu text íntegre i complert, i regirà de forma indefinida fins a
la seva derogació o modificació.
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