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ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DEL MERCAT AMBULANT SETMANAL DE
SANT PERE DE RIBES
CAPÍTOL PRIMER. Disposicions generals
Article 1. Marc legal
1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de la facultat atorgada pel 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, i ha
incorporat el que es disposa a la Directiva 93/43/CEE del Consell de 14 de juny de 1993
relativa a la higiene dels productes alimentaris (Diari Oficial de les Comunitats Europees de
19-7-93).
Article 2. Concepte i definició
1. Es considera venda ambulant o no sedentària, en aquesta ordenança, la realitzada per
comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de manera periòdica
(setmanalment), en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats per l'Ajuntament, en
instal.lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga, i en
els termes i les condicions establertes en aquesta ordenança i en la legislació vigent.
Article 3. Ubicació i celebració
1. Els mercats setmanals ambulants se celebraran:
- A Ribes: Al carrer dels Cards, en el tram comprès entre els carrers Sitges i Torreta, i al
carrer Torreta en el tram comprés des del carrer Lluís Companys fins al carrer Cards, tots els
divendres al matí.
- A les Roquetes: A la plaça Ramon Mir, carrer Roger de Flor, en el tram comprès entre els
carrers Sant Jordi i carrer Múrcia, al carrer Eugeni d'Ors i carrer Múrcia, en el tram comprès
entre el carrer Roger de Flor fins l'avinguda Mas d'en Serra, i al carrer Almogàvers, des del
carrer Múrcia fins la plaça Ramon Mir, tots els dimecres al matí.
2. Si aquests dies coincidissin en festiu, els mercats se celebraran el dia anterior. En
qualsevol cas, correspondrà a la Comissió de Govern determinar si la celebració del mercat
es duu a terme el mateix dia o decideix el seu trasllat, comunicant-ho en els membres del
mercat amb suficient antelació.
3. La ubicació del recinte del mercat periòdic setmanal serà la que determini l'Ajuntament en
cada moment, i podrà variar, en funció de les pròpies necessitats de l'Ajuntament o, en tot
cas, del mateix mercat.
4. El canvi d'ubicació del mercat periòdic setmanal no comportarà, en favor dels titulars
d'autorització per a vendre-hi, cap dret compensatori pels possibles danys o perjudicis que
se´ls pugui ocasionar amb aquest canvi.
5. L'Ajuntament, així mateix, es reserva la facultat de reduir o ampliar el recinte (superfície)
del mercat notificant-ho, prèviament als titulars sempre que això sigui possible amb quinze
dies d'antel.lació.
Article 4. Prohibicions generals
1. Queda prohibida la venda ambulant dins del terme municipal, amb l'excepció feta de la
venda al mercat setmanal ambulant i de la distribució domiciliària que puguin realitzar els
comerços de la localitat per a la distribució dels productes encarregats en els seus
establiments comercials.
2. No es permetrà la instal.lació de parades fora del recinte del mercat.
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3. L'Ajuntament no podrà autoritzar la venda no sedentària d'aquells productes,
especialment els aliments que, per la seva forma de presentació o per altres circumstàncies,
no compleixin les normes tècnico sanitàries que regulen la venda.
4. Es prohibeix de forma expressa la venda de productes alimentaris càrnics, peix, semiconserves i formatges al mercat setmanal ambulant.
Article 5. Horaris.
1. El mercat setmanal tindrà lloc, al nucli de Ribes i al de les Roquetes, el dia abans
esmentat a l'article 3, punt 1, de les 9 h. del matí fins a les 2 h. de la tarda.
2. Mitja hora abans de l'obertura del mercat els cotxes, els camions i els vehicles de tota
mena, cal que hagin fet les operacions de descàrrega i que estiguin aparcats fora del recinte
del mercat o inclosos dins de la pròpia parada del mercat, com a magatzem d'aquesta.
3. De 2 h. a 3 h. de la tarda les parades del mercat hauran de desmuntar-se i s'haurà de
deixar el lloc en perfecte estat.
Article 6. Nombre i mides de les llicències.
1. El nombre màxim de parades del mercat setmanal serà el que autoritzi en cada moment
l'Administració Municipal.
2. L'Ajuntament, ateses les circumstàncies, podrà fixar i/o limitar el nombre màxim de
venedors per a un determinat producte o mercat.
3. Les parades hauran de tenir una dimensió mínima de dos metres lineals i una longitud
màxima de dotze metres lineals.
4. Cada dos llocs de venda caldrà mantenir una distància de mig metre sense cap utilització.
CAPÍTOL SEGON. Dels comerciants
Article 7. Requisits per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal
1. Per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat setmanal, el comercial haurà de complir
els següents requisits:
a) Estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques i estar al corrent del seu
pagament.
b) Estar al corrent del pagament de les taxes establertes per la corresponent ordenança que
regula la venda al mercat ambulant al municipi.
c) Posseir l'autorització municipal corresponent. El corresponent distintiu haurà de ser exhibit
de manera visible i permanent en les parades de venda.
d) Estar donat d'alta al règim general de Seguretat Social que els correspongui.
e) Quan es tracti de comerciants estrangers hauran d'acreditar que tenen els permisos de
residència i treball en vigor.
f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques dels productes
que hagin de vendre.
h) Tots els comerciants estan obligats a exhibir el preu de les mercaderies exposades a la
venda. L'esmentat preu ha d'anunciar-se en els productes, precedit per les sigles PVP de
forma que el possible comprador sigui degudament informat. Aquesta obligació de marcar els
corresponents preus és general i comprèn tota classe de productes que es comercialitzin.
i) Complir les normes d'aquesta Ordenança reguladora de la venda del mercat ambulant
setmanal de Sant Pere de Ribes.
CAPÍTOL TERCER. Les llicències
Article 8. Sol.licitud d'autorització
1. Els venedors ambulants que desitgin obtenir la reserva d'un lloc de venda als mercats
setmanals de Sant Pere de Ribes hauran de sol.licitar-ho mitjançant instància que es
presentarà al Registre d'entrada de l'Ajuntament.
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Així mateix serà vàlid el procediment assenyalat a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, sobre
Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
La persona interessada a obtenir una autorització municipal, haurà d'acompanyar la
sol.licitud amb la documentació següent:
a) Compromís del sol.licitant de donar-se d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents o
fotocòpia, en el seu cas, de l'últim rebut de l'impost d'activitats econòmiques.
b) Compromís del sol.licitant de donar-se d'alta, o fotocòpia de l'últim rebut de les quotes,
del règim de la Seguretat Social.
c) Fotocòpia del DNI o passaport, del titular i ajudants.
d) Domiciliació bancària per les liquidacions trimestrals.
e) Dues fotos mida carnet
f) Mercat o mercats setmanals que desitja amb el nombre de metres necessaris per a cada
parada.
g) Situació familiar acompanyada amb els documents acreditatius.
h) Relació dels productes a vendre.
Article 9. Temporalitat
1. L'autorització municipal tindrà un període de
si cap de les parts no ho denuncia amb un
referència expressa del lloc atribuït i en què
ambulant, així com el producte o productes que

vigència d'un any i es prorrogarà tàcitament
mes d'antel.lació. L'autorització tindrà una
es podrà dur a terme l'activitat de venda
s'autoritza a vendre.

Article 10. Caràcter de l'autorització
1. Només es podrà atorgar una sola autorització per a cada sol.licitant i mercat.
2. L'autorització serà personal i intransferible, encara que la parada de venda podrà estar
regentada per familiars directes, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, del titular,
així com també els empleats que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social per compte del
titular comercial.
3. Les autoritzacions tindran caràcter discrecional i, en conseqüència, podran ésser
revocades per l'Ajuntament quan es consideri convenient, basant-se en la desaparició de les
circumstàncies que la motivaren i sense que això origini cap mena d'indemnització ni de
compensació econòmica, ni de cap altre tipus.
Article 11. Contingut i lliurament de l'autorització
1. Al venedor se'l proveirà d'una autorització que especificarà la ubicació del mercat, el lloc
on pugui exercir-se l'activitat, amb expressió de:
a) identificació del titular de la llicència, nom i cognoms
b) número de parada adjudicada
c) número de metres lineals de la parada
d) productes concrets pels quals és vàlida.
2. Aquest permís haurà d'estar sempre en poder del titular o d'un dels seus ajudants
autoritzats, a la mateixa parada en cas de ser-ne exigida l'exhibició per qualsevol empleat
municipal en servei d'inspecció i control.
Article 12. Atorgament de l'autorització
1. Correspondrà a la Comissió de Govern la concessió de l'autorització corresponent, previ
pagament de les taxes assenyalades en l'ordenança corresponent, i que serà degudament
notificada per escrit a l'interessat, prèvia acreditació dels requisits assenyalats a l'article 7, i
punts d) i e) de l'article 8 d'aquesta Ordenança.
2. Aquesta autorització donarà dret al seu titular a ocupar un lloc en el mercat ambulant
setmanal i exercir la venda objecte de l'activitat.
Article 13. Criteris per a l'atorgament de llicències
Les autoritzacions per la venda ambulant s'atorgaran amb els criteris següents:
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1. Tindran prioritat els sol.licitants de Sant Pere de Ribes tenint en compte la seva situació
econòmica, social i l'antiguitat de la sol.licitud.
2. Els paradistes colindants, entenent-se per tals, amb caràcter exclusiu, els que llinden per
la dreta o l'esquerra, amb la parada objecte de nova adjudicació. Quan els dos paradistes
estiguin interessats en la plaça vacant, tindrà preferència el paradista que disposi de menys
metres, fins a igualar-se amb l'altre sol.licitant. Una vegada igualats, es repartirà de forma
equitativa, si no hi ha renúncia expressa d'una part dels metres d'algun dels dos paradistes.
3. Continuïtat en el tipus de producte a vendre amb l'autorització preexistent. Tindran
preferència els paradistes amb menys metres i per ordre d'antiguitat
4. Prelació d'instàncies presentades al Registre d'entrada. Les sol.licituds pendents de
resoldre caducaran amb l'any natural. Per tenir en compte la petició a partir de l'1 de gener
de l'any següent, el peticionari haurà de presentar nova sol.licitud.
Article 14. Transmissió de les llicències
1. La llicència per a l'ocupació del lloc serà personal i intransferible, malgrat això
s'autoritzarà la transmissió de parades:
a) Per actes "inter vius" entre parents en primer grau, tant en línia directa com a col.lateral,
és a dir entre pares i fills i entre marit i muller, sempre que s'acompleixi qualsevol dels
següents requisits: jubilació o invalidesa, degudament acreditades.
b) Per actes "mortis causa": mort del titular de la parada (sempre que que ho sol.liciti sigui
el legal successor).
2. En cap cas s'autoritzarà la transmissió sense estar al corrent de pagament de les taxes
corresponents, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de certificació.
3. En cas de malaltia no hi haurà lloc a transmissió sinó a substitució degudament
autoritzada per aquest Ajuntament, amb els requisits assenyalats a l'article 20.3 d'aquest
Ordenança.
Article 15. Procediment d'autorització per a la transmissió de les llicències
1. La sol.licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant instància que serà signada
pel cedent, en cas de defunció per un successor legal i pel cessionari.
A la instància caldrà adjuntar-hi:
a) Còpia del DNI del cedent i del cessionari
b) Certificat conforme l'anterior titular de la parada està al corrent de pagament de les taxes
municipals.
c) Compromís del cessionari de donar-se d'alta al règim de la Seguretat Social que li
correspongui.
d) Compromís del cessionari de donar-se d'alta de l'epígraf o dels epígrafs corresponents a
l'impost d'activitats económiques.
e) En cas de defunció, justificació de ser el successor legal.
CAPÍTOL QUART. Dels llocs de venda
Article 16. Exhibició dels productes
1. La instal.lació de les parades del mercat es farà de manera que no s'ocupi, amb caixes ni
productes, la vorera ni tampoc, els accessos a habitatges, locals comercials, edificis públics o
privats, així com tampoc es podran posar davant dels aparadors de comerços.
2. La venda haurà d'exercir-se a les parades de venda o a les instal.lacions desmuntables
transportables, inclosos els camions-tenda, tenint en compte sempre que la seva instal.lació
haurà de tenir les condicions de seguretat i d'higiene exigides per la normativa específica
vigent, i hauran de complir, en particular, el que es disposa a l'article 23 d'aquesta
ordenança.
3. El productes a vendre no podran ser exhibits directament damunt del sòl o paviment i
sempre que les seves característiques ho permetin han de situar-se en una alçada no inferior
a 80 cm.
4. Quant als productes que puguin ser objecte de venda, seran els autoritzats per la
normativa vigent.
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5. Tots els productes susceptibles han d'anar etiquetats i el seu origen ha de ser, sempre,
empreses o indústries degudament legalitzades i que disposin d'un registre sanitari per a la
seva activitat.
6. En les festes tradicionals, en les quals per costum es procedeix a la venda de productes
relacionats amb la festivitat, es permetrà la col.locació, fora de les parades fixes, de petites
instal.lacions per vendre aquests productes. Aquestes autoritzacions puntuals hauran
d'abonar la taxa que correspongui.
CAPÍTOL CINQUÈ. Obligacions dels venedors
Article 17. Prescripcions generals
Els venedors ambulants hauran de tenir cura de la bona marxa i del bon desenvolupament
de la venda dels mercats i en particular observar les prescripcions següents:
1. Caldrà col.locar el carnet municipal de venda en un lloc visible de la parada.
2. Els venedors de productes alimentaris a més de de col.locar el preu de cadascun dels
productes de forma que aquest sigui visible, hauran de facilitar el pes exacte i no permetre
en cap cas que els gèneres siguin manipulats pels compradors.
3. Els venedors han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions
de neteja, i serà obligació inexcusable del titular la recollida de la totalitat de brossa i
escombraries, deixant-les en el lloc determinat per l'Ajuntament, per poder procedir, per part
del servei corresponent, a la recollida. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament proporcionarà els
contenidors adequats i en número suficient.
4. L’Ajuntament quan ho cregui convenient pot instaurar la recollida selectiva dels residus del
mercat. Aquesta obligació serà aplicable a la matèria orgànica, al paper i cartró, als envasos,
a les fustes, als plàstics i a tots als materials que en el seu moment es consideri oportú.
5. El sistema que s’utilitzarà per fer aquesta recollida selectiva serà determinat en el seu
moment.
6. Una vegada l’Ajuntament decideixi aplicar la recollida selectiva al mercat, aquesta serà
d’obligat compliment.
7. Els titulars de les llicències, així com els seus ajudants o auxiliars, estan obligats a complir
totes les resolucions i acords adoptats per l'Ajuntament, així com totes les indicacions i
ordres que en execució d'aquells emanin de la Policia Local encarregada de la regulació,
control i inspecció del mercat setmanal.
8. Amb caràcter no decisori ni vinculant per l'Ajuntament, es podrà constituir una Comissió
de Venedors que representin els venedors del mercat, la qual podrà demanar, informar i
suggerir les actuacions que cregui convenients per a la bona marxa del mercat, i canalitzarà
les queixes dels administrats i es podrà entrevistar amb l'Ajuntament sempre que ho estimi
necessari.
9. Els titulars de parades que en qualsevol moment de l'exercici del seu dret de venda es
puguin sentir menyspreats, menystinguts o injustament tractats podran recórrer a la
Comissió de Venedors i, si aquesta no l'atengués en allò que cregui el seu dret, podrà
entrevistar-se amb el regidor de Governació, acompanyat d'un representant de l'expressada
comissió.
10. Malgrat això, i com actuació immediata, hauran de complir les ordres que rebin de la
Policia Local.
Article 18. Pagament de taxes
1. L'Ajuntament percebrà les taxes que legalment corresponguin a les llicències concedides,
d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.
2. El pagament de les taxes que legalment correspongui per les llicències concedides es
realitzarà trimestralment i d'acord amb el que estableixi l'ordenança reguladora.
3. El pagament en període voluntari es farà durant la primera quinzena de cada trimestre
natural (gener, abril, juliol i octubre) mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret. A
efectes de facilitar el pagament dels esmentats rebuts, es domiciliaran bancàriament.
4. Els rebuts que no hagin estat fet efectius durant el període voluntari seran cobrats amb un
recàrrec del 20% , més les costes de devolució bancària, durant la segona quinzena del
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primer mes de cada trimestre natural. Passat aquest període, els titulars dels rebuts
pendents seran donats automàticament de baixa del mercat i la seva parada assignada a un
altre titular.
5. Estaran exempts d'aquestes taxes, els llocs de venda de fruites i verdures d'aquells
paradistes que tinguin el domicili de la seva actvitat a de Sant Pere de Ribes, a efectes de
l'impost sobre activitats econòmiques, sempre i que el producte a vendre sigui de la seva
pròpia collita.
Article 19. Prohibicions particulars
1. Es prohibeix la venda o presència als establiments del mercat de propaganda, llibres,
vídeos i altres objectes que incitin a la xenofòbia, al feixisme, al genocidi dels pobles, a la
violència, a l'agressió sexual i les activitats sectàries.
2. Dintre del recinte del mercat no podrà fer-se propaganda o publicitat abusiva de cap
classe i per qualsevol mitjà que atempti els altres.
3. No és permès encendre foc.
4. No es permet la utilització de sistemes d'amplificació de la veu. Sí podrà utilitzar-se un
fons musical quan l'audició no resulti estrident, apreciació que correspon al serveis de
vigilància i ordre municipals.
5. Durant les hores de mercat cap vehicle tindrà entrada al recinte on aquest es porti a
terme. Excepcionalment podran preveure's casos aïllats, produïts per causa de força major.
Article 20. Obligació d'assistència
1. A petició del titular de la llicència podrà autoritzar-se la no assistència al mercat durant un
mes natural a l'any, sense que aixó comporti la pèrdua del lloc assignat. Els interessats
hauran de sol.licitar-ho a l'Ajuntament, per escrit, amb un mínim de quinze dies d'antelació
sense que aquesta excedència els eximeixi de pagar la integritat de les taxes. També i amb
aquestes condicions podran disposar d'un període de fins a un mes en concepte de vacances,
la qual cosa hauran de comunicar prèviament a l'Ajuntament. De forma excepcional es podrà
ampliar el termini de vacances fins a dos mesos, prèvia valoració de les circumstàncies a
criteri de l'Ajuntament.
2. A excepció dels casos esmentats al punt anterior, els marxants hauran d'assistir
setmanalment al mercat. La manca d'assistència durant sis dies consecutius o dotze
d'alternatius en un any, comportarà la revocació de l'autorització respectiva, encara que el
titular estigui al corrent de pagament de les taxes, i sense dret a la seva devolució, sempre i
quan l'àbsència no s'hagi justificat degudament. Es considerarà l'absència, la
incompareixença del marxant a l'hora del muntatge de la parada.
3. Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l'autorització. Únicament per
causa de malaltia o altra raó de força major, degudament justificada davant de l'Ajuntament,
podran ser ocupats per les persones següents: cònjuge, familiar de primer grau, de
consanguinitat o afinitat o un treballador degudament autoritzat. La malaltia es justificarà
mitjançant el corresponent informe de baixa mèdica i cas de ser necessari es renovarà la
justificació trimestralment.
Article 21. No utilització dels llocs de venda
1. Les autoritzacions caducaran i quedaran en conseqüència sense efecte, per manca d'ús del
lloc de venda durant el període indicat a l'article anterior.
CAPÍTOL SISÉ. Neteja i higiene del mercat
Article 22. Obligació de compliment
1. La venda no sedentària ha d'exercir-se en llocs de venda desmuntables o transportables,
tenint sempre en compte que la seva instal.lació ha d'oferir les condicions de seguretat i
d'higiene exigides per la normativa específica vigent, i molt especialment hauran d'estar
dissenyats, construïts i mantinguts de manera que impossibilitin, en la mesura possible, el
risc de contaminació dels aliments i la presència d'insectes o altres animals.
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2. En particular, les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments hauran d'estar en
bon estat i ser fàcils de netejar i, quan això sigui necessari, desinfectar. Per aquest motiu, es
requerirà:
a) l'ús de materials llisos, fàcils de rentar i no tòxics; no obstant això, es podran utilitzar
altre tipus de materials sempre i que se'n demostri l'adequació a l'ús per al qual es destina;
b) disposar del material adequat per la neteja, si s'escau, dels aliments;
c) disposar amb dispositius adients per al manteniment i la vigilància de les condicions
adequades de la temperatura dels productes alimentaris;
d) els productes alimentaris hauran de posar-se de manera que s'eviti, en la mesura del
possible, el risc de contaminació.
3. El transport dels productes alimentaris s'haurà de fer en vehicles que disposin de
receptacles o contenidors, que hauran d'estar nets i en condicions adequades de
manteniment per tal de protegir els productes alimentaris de la contaminació i hauran de
permetre una neteja o desinfecció adequada.
CAPÍTOL SETÉ. De la tutela i inspecció, infraccions i sancions
Article 23. Tutela i inspecció
1. L'Ajuntament, per mitjà de la Policia Local o del personal del departament de governació,
podrà exigir, en qualsevol moment, a les persones que disposen d'una parada en el mercat
setmanal la presentació dels documents a que es refereix l'article 7 d'aquesta ordenança.
2. L'Ajuntament decidirà els conflictes que es puguin plantejar i podrà requerir la
col.laboració de la Policia Local.
3. L'Ajuntament haurà de vigilar i garantir que els titulars de les autoritzacions compleixin el
que ordena la legislació vigent i podrà arribar, com acció cautelar i en cas d'infracció, a
intervenir els productes exhibits pel venedor, sens perjudici de les sancions que, si s'escau,
correspongui imposar legalment al presumpte infractor.
4. L'Ajuntament, per mitjà de la Policia Local o del personal del departament de governació,
podrà realitzar les següents tasques:
a) Vigilància de la col.locació dels preus dels productes.
b) La distribució dels llocs de venda.
c) La disciplina del mercat.
d) Les operacions d'una segona pesada en cas de discrepància.
e) La comprovació de balances, unitats de pes, mida i capacitat.
f) Totes aquelles activitats que cregui adients i que estiguin dins de les seves competències.
5. En tot cas, la Policia Local tindrà les següents funcions en relació amb el mercat ambulant
setmanal:
a) El manteniment de l'ordre públic en el recinte.
b) Ordenar el trànsit.
c) Col.laborar amb el veterinari titular i amb el regidor de l'Àrea quan fossin així requerits.
6. La direcció, supervisió i fixació dels criteris de funcionament dels mercats, correspondrà al
regidor de Governació.
Article 24. Règim d'infraccions
1. Tota vulneració de les disposicions contingudes en aquest reglament en constitueixen una
infracció.
2. Es consideraran infraccions lleus les següents:
a) No tenir a disposició de la Policia Local o del personal del departament de governació, la
llicència d'autorització de la parada, comprovants d'estar al corrent de pagament de les taxes
corresponents i altra documentació exigible. La reincidència, però, esdevindrà falta greu.
b) Qualsevol altre incompliment de les normes d'aquest reglament que no estiguin
considerades com greus o molt greus.
3. Seran faltes greus:
a) La reincidència en una infracció lleu de la mateixa naturalesa.
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b) La manca de respecte o consideració lleus a la Policia Local o al personal del departament
de governació.
c) La manca de tracte correcte a clients o altres venedors.
d) La provocació de baralles, aldarulls, actes violents, discussions o, en general, qualsevol
acte que suposi una alteració de l'ordre al mercat.
e) La manca de netedat en els llocs de venda, així com als productes exposats.
f) Vendre productes diferents als autoritzats per la llicència.
g) La variació de l'emplaçament del lloc de venda sense autorització.
h) No haver desmuntat i retirat les instal.lacions i mercaderies abans de les 15.00 hores.
i) Modificar la configuració inicial de les parades sense autorització.
j) No recollir les deixalles pròpies un cop acabat el mercat. Cas de l’Ajuntament decideixi
aplicar la recollida selectiva a que fa referència l’article 17, no dipositar els diferents tipus de
deixalles en el sistema que hagi determinat l’Ajuntament.
k) La manca d'assistència al mercat en els terminis previstos en l'article 20 d'aquesta
Ordenança.
l) Les infraccions en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en
matèria de preu.
m) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar ala informació requerida per
les autoritats competents o els seus agents per al compliment de les funcions d'informació,
vigilància, inspecció, tramitació i execució de les matèries a què fa referència aquesta
Ordenança.
n) L'incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en el capítol 6è d'aquesta
Ordenança.
4. Seran considerades infraccions molt greus:
a) La reincidència en una infracció greu.
b) L'incompliment greu de les ordres provinents de l'Ajuntament o de la Policia Local o del
personal del departament de governació.
c) El traspàs, arrendament, cessió o qualsevol acte que impliqui la transmissió de l'explotació
de la parada sense la deguda autorització municipal.
d) La venda d'articles en males condicions o que puguin posar en perill la salut de les
persones.
e) L'abocament, per part dels titulars de la parada o del personal depenent, de deixalles al
recinte del mercat.
f) L'exercici de la venda sense autorització municipal.
g) L'ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que figurin en l'autorització
municipal.
h) La manca de pagament de les taxes després d'haver estat requerit expressament a ferho.
i) Les infraccions per frau, adulteració o engany.
Article 25. Règim de sancions
1. El règim de sancions serà el següent:
Segons la Disposició Addicional única de la Llei 11/ 1999, de 21 d’abril, que modifica la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, on s’estableixen les quanties de les multes
per infracció d’ordenances, s’aplicaran tres nivells de sanció:
•
lleus, fins a 150 €
•
greus, fins a 300 € o suspensió de llicència per un període de tres mesos.
•
molt greus, fins a 450 € o suspensió de la llicència de tres a sis mesos o retirada de
la llicència municipal.
Article 26. Procediment i competència
1. L'Ajuntament no podrà imposar mai cap sanció per faltes greus o molt greus a les quals es
fa referència en els articles anteriors, prescindint del procediment sancionador regulat pel
Reial decret 1398/93, de 4 d'agost, que aprova el procediment per a l'exercici de la potestat
sancionadora. L'òrgan competent per a la imposició de les sancions previstes en aquest
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capítol és l'alcaldia. En tots els casos les infraccions molt greus poden derivar cap a les
instàncies superiors.
Article 27. Intervenció dels productes exhibits
1. Com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les persones, els productes
alimentaris seran sotmesos a la inspecció dels serveis veterinaris, els quals podran
decomissar aquells que presentin alteracions o mostrin condicions dolentes per al consum
humà.
Disposició addicional
Sense perjudici de les disposicions contingudes en aquesta ordenança, serà d'aplicació, amb
caràcter supletori, el 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, i el disposat a la Directiva 93/43/CEE del Consell de 14 de
juny de 1993, relativa a la higiene dels productes alimentaris (Diari Oficial de les Comunitats
Europees de 19-7-93).
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les altres normes, d'igual rang o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb les dispsicions d'aquesta ordenança, i en concret a allò que fa
referència a l'ordenança de policia i bon govern aprovada per l'Ajuntament en Ple en data
16.04.1966.
Disposició final
Aquesta ordenança que consta de 27 articles, una disposició addicional, una disposició
derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat definitivament i
s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i serà d'aplicació mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.
Aprovació
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va
tenir lloc en data 4 de novembre de 2003, es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
La secretària

Vist i Plau
l’alcalde
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