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ORDENANÇA REGULADORA DE LA
GESTIÓ DEL
MERCAT AMBULANT SETMANAL

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.
La present 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 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).

ARTICLE 2.
Es considera venda ambulant o no sedentària, als efectes
d'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 la present
Ordenança i en la legislació vigent.

ARTICLE 3.

Sens 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 19-793).

ARTICLE 4.
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, dins del que sigui possible, el
risc de contaminació dels aliments i la presència d'insectes o
altres animals.
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, es podran utilitzar altre tipus de materials
sempre i quan es demostri la seva adequació a l'ús a que
se'l destina;
b) disposar del material adequat per la neteja, si s'escau,
dels aliments;
c)

disposar amb dispositius adients pel manteniment i la
vigilància de les condicions adequades de la temperatura
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dels productes alimentaris;
d) els productes alimentaris hauran de posar-se de manera que
s'eviti,
en
el
que
sigui
possible,
el
risc
de
contaminació.

3. Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap
cas directament damunt del 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.

CAPÍTOL II
DE L'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

ARTICLE 5.
La venda ambulant o no sedentària, realitzada en la forma
indicada a l'article 2n.
d'aquesta Ordenança, tan sols queda
autoritzada en aquest municipi els dissabtes, coincidint amb el
mercat setmanal, tant si es tracta de dia laborable com festiu.
No obstant, quan el dia del mercat s'escaigui amb una data
assenyalada o en supòsits excepcionals, l'Alcaldia tindrà la
facultat de canviar el dia de mercat.

ARTICLE 6.
1. Queda prohibida la venda en ambulància dins del terme
municipal, amb l'excepció feta de la venda en el mercat
setmanal ambulant i de la distribució domiciliària que puguin
realitzar els comerços de la localitat per la distribució dels
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productes encarregats en els seus establiments comercials.
2. 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,
la violència, a l'agressió sexual i les activitats sectàries.

ARTICLE 7.
Per a l'exercici de la venda ambulant, els comerciants
hauran de complir els requisits següents:
a) Que l'Estat al qual pertanyi el titular de la parada de
venda ambulant sigui membre de la CEE. En el cas de que
provingui d'un Estat aliè a la CEE, haurà d'acreditar
estar
en
possessió
dels
corresponents
permisos
de
residència i de treball per compte pròpia.
b) Estar donat d'alta en el municipi i al corrent de pagament
de l'epígraf o epígrafs corresponents a la quota de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) o, en tot cas,
el que el substitueixi.
b)

Estar donats d'alta
Seguretat Social.

al

règim

que

correspongui

de

la

c) Complir els requisits que estableixen les reglamentacions
específiques a aplicar als productes que tinguin a la
venda.
d) Disposar de l'autorització municipal per a exercir la venda
no sedentària en el lloc precís. Aquesta autorització
haurà d'ésser exhibida de manera visible i permanent a les
parades de venda.
e)

Satisfer a l'Ajuntament els imports que estableixin les
ordenances fiscals municipals per aquest tipus de venda.
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f) Disposar del carnet de manipulador d'aliments, per a la
venda dels productes que ho requereixin segons les
disposicions vigents.

ARTICLE 8.
1. L'autorització municipal per a l'exercici de la venda
ambulant estarà sotmesa a la prèvia comprovació, per part de
l'Ajuntament, del compliment dels requisits a que es refereix

l'article anterior.
2. 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 tècnic-sanitàries que regulen la venda.
3. L'autorització serà personal i intransferible, si bé,
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, i tan
sols s'atorgarà una autorització municipal per sol⋅licitant.
4. L'autorització municipal tindrà un període de vigència
no superior a un any i tindrà una referència expressa del lloc
atribuït i en el que es podrà dur a terme l'activitat de venda
ambulant, així com el producte o productes que s'autoritza a
vendre.
5. L'autorització municipal, per a l'exercici de la venda
ambulant, serà concedida per la Comissió de Govern, prèvia
petició de l'interessat.

ARTICLE 9.
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L'Ajuntament, per mitjà dels seus funcionaris o personal
degudament identificat, 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.

ARTICLE 10.
1. Les persones interessades en l'obtenció de la
corresponent autorització municipal per a l'exercici de la
venda ambulant en el recinte del mercat setmanal, presentaran a
l'Ajuntament una sol⋅licitud, especificant-hi les dades

personals, el compliment dels requisits establerts a l'article
7 d'aquesta Ordenança i els elements i les circumstàncies que
la caracteritzen.
2. Rebuda la sol⋅licitud per l'Ajuntament, quan hi hagi una
vacant, es lliurarà a l'interessat, per ordre de presentació,
previ pagament de les taxes assenyalades a l'Ordenança fiscal
vigent en cada moment, l'autorització, en la qual figuraran les
dades següents:
a) Àmbit territorial i, dintre d'aquest, lloc on pugui exercirse l'activitat, amb expressió del número de parada i zona
reservada, així com dels productes concrets pels quals és
vàlida.
b) Duració o període de vigència de l'autorització, així com
les dates i horaris en que podrà exercir-se la venda
ambulant.
3. Aquesta autorització donarà dret al seu titular a
ocupar un lloc en el mercat ambulant setmanal i exercir la
venda objecte de l'activitat.
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ARTICLE 11.
Les autoritzacions per la venda ambulant s'atorgaran amb
els següents criteris:
1) Tindran dret a ella tots els venedors que, amb
anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, tinguin
un lloc en el mercat ambulant, així com tots els venedors que a
l'any anterior disposessin de parada i compleixin els requisits
esmentats a aquesta Ordenança.
2) En el supòsit que es produeixi algun lloc vacant, es
reconeix als venedors amb autorització vigent en el moment de
produir-se la vacant el dret prioritari a aquests llocs, tenint
en compte que dins del dret d'opció decidirà l'ordre
d'antiguitat i que l'adjudicació del nou lloc implica la
renúncia del que s'ocupava fins el moment.

3) Els llocs vacants per no exercir-se el dret d'opció o
els llocs que deixin lliures els que optin per altres nous,
podran sol⋅licitar-se davant l'Alcaldia, cada trimestre, per un
període determinat. En aquest cas es considerarà com criteri
per atorgar prioritat el fet d'estar empadronat en el municipi
de Palau de Plegamans. La Comissió Municipal de Govern, a la
vista de les peticions i ponderant els criteris de garantia
personal, situació laboral, càrregues familiars i residència a
la població, procedirà a l'atorgament dels llocs vacants.

ARTICLE 12.
L'autorització de l'Ajuntament es concedirà per un període
no superior a un any i podrà ser revocada per l'Ajuntament quan
es consideri convenient, en atenció a la desaparició de les
circumstàncies que la motivaren i en els supòsits regulats a
aquest Ordenança i a la legislació vigent, sense que això
origini cap compensació o indemnització.
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ARTICLE 13.
El pagament de la taxa o preu públic que pugui comportar
l'autorització s'haurà de satisfer, en període voluntari, dins
dels primers quinze dies de cada trimestre. Si transcorregut
aquest termini no s'ha fet el pagament, es procedirà a la via
de constrenyiment, amb el recàrrec corresponent.

ARTICLE 14.
Són
causes,
entre
d'altres,
per
la
retirada
de
l'autorització municipal, prèvia Resolució de l'Alcaldia, les
següents:
a) La no utilització, sense la deguda justificació, del lloc
reservat, per cinc dies seguits de mercat o deu

alterns. Els llocs que vagin quedant
adjudicant per ordre de sol⋅licitud.

lliures

s'aniran

b) La manca reiterada de la neteja del lloc i del seu
entorn, un cop finalitzat el mercat i retirades les
instal⋅lacions.
c)

La manca de compliment
vigent en cada moment

de

la

normativa

tècnic-sanitària

d) La manca de pagament d'un trimestre de la corresponent taxa
o preu públic.
En tots els casos es donarà audiència a l'interessat.
ARTICLE 15
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1. 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, canalitzant les queixes dels administrats i
podent-se entrevistar amb el propi Ajuntament sempre que ho
estimi necessari.
2. 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
competent,
acompanyat
d'un
representant
de
l'expressada
comissió.,
3. Malgrat això, i com actuació immediata, hauran
complir les ordres que rebin de l'encarregat del mercat.

de

4. L'Ajuntament tindrà cura del compliment de la vigent
Ordenança i podrà requerir, en qualsevol moment, que els
venedors li exhibeixin els documents que s'exigeixen per a
concórrer al mercat, decidirà els conflictes que es puguin
plantejar i podrà requerir la col⋅laboració de la Policia Local.

5. 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.

CAPÍTOL III
DE L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS PERIÒDICS
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ARTICLE 16
La venda no sedentària en mercats periòdics és aquella
que l'Ajuntament autoritza realitzar en un lloc concret i
determinat de la població i amb una periodicitat habitual i
determinada que, en aquest cas, és setmanal, coincidint amb els
dissabtes.

ARTICLE 17
1. La ubicació del recinte del mercat periòdic setmanal
serà la que determini l'Ajuntament en cada moment, podent
variar, en funció de les pròpies necessitats de l'Ajuntament o,
en tot cas, del mateix mercat.
2. El canvi d'ubicació del mercat periòdic setmanal no
comportarà, en favor dels titulars d'autorització per a vendrehi, cap dret compensatori pels possibles danys o perjudicis que
se'ls pugui ocasionar amb aquest canvi.
3. L'Ajuntament, així mateix, es reserva la facultat de
reduir o ampliar el recinte (superfície) del mercat notificantho prèviament als titulars sempre que això sigui possible amb
quinze dies d'antel⋅lació.

ARTICLE 18
1. No es permetrà la instal⋅lació de parades fora del
recinte del mercat.
2. El mercat setmanal tindrà lloc, cada dissabte, de les 8
h. del matí fins a les 2 h. de la tarda.
3. Mitja hora abans de l'obertura del mercat els cotxes,
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camions i 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 de la mateixa.
4.
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 vivendes, locals comercials, edificis
públics o privats, així com tampoc es podran posar davant dels
aparadors de comerços.
5. Durant les hores de mercat cap vehicle tindrà entrada
al recinte on aquests es porti a terme. Excepcionalment podran
contemplar-se casos aïllats, produïts per causa de força major.
6. 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 de neteja, sent obligació
inexcusable del titular la
recollida de la totalitat de brossa i escombraries, deixant-les
en el lloc determinat pel propi Ajuntament, per poder procedir,
per part del servei corresponent, a la seva recollida.

ARTICLE 19
1. 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, havent de complir, en
particular, el disposat a l'article 4 d'aquesta Ordenança.

2. Els productes a la venda no podran ésser exhibits en
cap cas directament a terra o sobre el paviment.
3. Dintre del recinte del mercat no podrà fer-se
propaganda o publicitat abusiva de cap classe i per qualsevol
mitjà que atempti els altres.
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4. Els venedors d'articles d'alimentació estan obligat a
posar el preu en tots els seus productes, donar el pes exacte i
no permetre, en cap cas, que els gèneres siguin manipulats pels
compradors.
5. Queda totalment prohibit encendre foc i utilitzar
sistemes d'amplificació de la veu. La utilització d'un fons
musical serà possible sempre que, a criteri de l'Ajuntament, no
sigui estrident ni molesti a la resta de venedors i als usuaris
del mercat.

ARTICLE 20
1. El nombre màxim de parades del mercat setmanal serà el
que autoritzi en cada moment l'Administració Municipal.
2. Quant als productes que puguin ser objecte de venda,
seran els autoritzats per la normativa vigent.
3. L'Ajuntament, com a mesura cautelar, podrà portar a
terme la intervenció dels productes exhibits pels venedors, amb
independència de les sancions que, si s'escau i en supòsit
d'infracció, correspongui imposar.

ARTICLE 21
1. Tots els productes alimentaris, tals com embotits,
formatges, conserves, herbes, caramels, mel, olis, begudes,
etc. han d'anar degudament etiquetats i el seu origen han de
ser, sempre, empreses o indústries degudament legalitzades i
que disposin d'un registre sanitari per a la seva activitat.

2. Per poder vendre productes alimentaris càrnics, semiconserves, formatges crus o semi-curats s'haurà de disposar de
la corresponent vitrina frigorífica, la qual haurà de tenir
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incorporat un termòmetre per poder valorar el bon funcionament
de l'aparell.
3. El tall dels embotits i formatges hauran de protegir-se
amb una pel⋅lícula de plàstic.
4. Els pernils hauran de tenir comprovant sanitari i, en
la seva exhibició, hauran d'estar protegits d'agents externs
com, també, del sol.

ARTICLE 22
1. 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.
2. Els receptacles dels vehicles i/o els contenidors no
hauran de fer-se servir per a transportar altres coses tret
dels productes alimentaris quan això els pugui produir un risc
de contaminació.
3. Quan es facin servir receptacles de vehicles o
contenidors pel transport de qualsevol cosa a més de productes
alimentaris, o pel transport de diferents productes alimentaris
a la vegada, haurà d'existir una separació efectiva dels
productes, quan això sigui necessari per a protegir-los de la
contaminació.
4. Quan s'hagi fet servir el receptacle del vehicle o
contenidors pel transport d'una cosa diferent dels productes
alimentaris, o de productes alimentaris diferents, haurà de
procedir-se a una neteja eficaç entre les càrregues per evitar
el risc de contaminació.
5. Els productes alimentaris carregats en receptacles de
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vehicles o en contenidors hauran de posar-se i protegir-se de
manera que es redueixi al mínim el risc de contaminació.
6. Quan sigui necessari, els receptacles de vehicles o
contenidors utilitzats pel transport de productes alimentaris
hauran de poder mantenir els productes alimentaris a la
temperatura adient i, quan sigui necessari, estar dissenyats de
manera que es pugui vigilar aquesta temperatura.
ARTICLE 23
1. Tots els articles, instal⋅lacions i equipaments que
entrin en contacte amb els productes alimentaris, hauran
d'estar nets i, a més, la seva construcció, composició i estat
de conservació i manteniment hauran de reduir al mínim el risc
de contaminació dels productes alimentaris.
2.
A
excepció
dels
envasos
no
recuperables,
la
construcció, composició, estat de conservació i manteniment
dels envasos de productes alimentaris hauran de permetre que es
puguin netejar perfectament i, quan sigui necessari, que es
desinfectin en la mesura necessària per complir les finalitats
perseguides.

ARTICLE 24
1. Totes les persones que treballin en una parada de venda
de productes alimentaris mantindran un elevat grau de neteja i
hauran de portar una vestimenta adient, neta i, en el seu cas,
protectora.
2. Les persones de les que es sàpiga o es sospiti que
pateixen una malaltia que pugui transmetre's per mitjà dels
aliments o tinguin, per exemple, ferides infectades, infeccions
cutànies,
llagues
o
processos
diarreics,
no
estaran
autoritzades a treballar, mentre duri la malaltia, en les
parades de venda de productes alimentaris quan existeixi la
possibilitat de contaminació directa o indirecta dels aliments
amb micro-organismes patògens.
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ARTICLE 25
1. Cap parada de venda de productes alimentaris podrà
acceptar matèries primeres o ingredients si té constància o
sospita raonablement de que estiguin contaminats per paràsits,
microorganismes
patògens
o
substàncies
tòxiques,
en
descomposició o estranyes, de manera que, una vegada aplicats
higiènicament
els
procediments
habituals
de
selecció
o
preparació o tractament per part del titular de la parada de
venda, segueixin sent no aptes per al consum humà.
2. Les matèries emmagatzemades pendent de venda i
destinades al consum humà, es conservaran en les adequades
condicions per evitar el seu deteriorament i per a protegir-les
de la contaminació i, en especial, dels insectes.
3. Les matèries primeres, ingredients, productes semiacabats i productes acabats que puguin contribuir a la
multiplicació de micro-organismes patògens o la formació de
toxines hauran de conservar-se en temperatures que no donin
lloc a risc per a la salut.
ARTICLE 26
Resta prohibida la venda d'animals de companyia, segons
allò disposat a l'article 2 de la Llei 3/88 de protecció dels
animals, així com la venda d'espècies protegides (ocells de
bosc, caderneres, tortugues de terra, etc.).

CAPÍTOL IV
REPRESENTACIÓ

ARTICLE 27
En el primer trimestre de cada any natural, els venedors
ambulants elegiran una Comissió representativa que serà l'òrgan
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de relació d'aquest amb l'Ajuntament. Aquesta Comissió estarà
integrada per un nombre màxim de cinc venedors i serà renovada
anualment.

ARTICLE 28
La Comissió de venedors tindrà un caràcter no decisori ni
vinculant per l'Ajuntament.

ARTICLE 29
La Comissió de venedors podrà demanar, informar i suggerir
les actuacions que cregui convenients per a la bona marxa del
mercat, canalitzant les queixes dels administrats i podent-se
entrevistar amb el propi Ajuntament sempre que ho cregui
adient.

ARTICLE 30
Els titulars de parades que en qualsevol moment de
l'exercici del seu dret de venda es puguin sentir menystinguts
o tractats injustament 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 competent dels
serveis
del
mercat,
acompanyat
d'un
representant
de
l'expressada Comissió.

CAPÍTOL V
TUTELA

ARTICLE 31
L'Ajuntament tindrà cura del compliment de la vigent
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Ordenança i podrà requerir, en qualsevol moment, que els
venedors li exhibeixin els documents que s'exigeixen per a
concórrer al mercat, decidirà els conflictes que es puguin
plantejar i podrà
requerir la col⋅laboració de la Policia Municipal.

ARTICLE 32
1. L'Ajuntament, per mitjà de l'encarregat del mercat o
persones en qui delegui, podrà realitzar les següents tasques:
- Vigilància de la col⋅locació dels preus dels productes.
- La distribució dels llocs de venda.
- La disciplina del mercat.
Les
operacions
d'una
segona
pesada
en
cas
de
discrepància.
- La comprovació de balances, unitats de pes, mida i
capacitat.
- Totes aquelles activitats que cregui adients i que
estiguin dins de les seves competències.
2. La
sol⋅licitar,
Local. En
funcions en

persona o persones encarregades del mercat podran
en qualsevol moment, la col⋅laboració de la Policia
tot cas, la Policia Local tindrà les següents
relació amb el Mercat Ambulant setmanal:

- El manteniment de l'ordre públic en el recinte.
- Ordenar el trànsit.
- Col⋅laborar amb el Veterinari Titular, amb el Regidor de
l'Àrea i amb la persona o persones encarregades del
mercat
quan fossin així requerits.

CAPÍTOL VI
INSPECCIÓ I SANCIÓ
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ARTICLE 33
Aquest Ajuntament, mitjançant els serveis d'inspecció

municipal i per les persones en les que es delegui aquesta
funció, garantirà el compliment, per part dels titulars de les
llicències concedides, de tot el que es disposa a la present
Ordenança.
ARTICLE 34
L'incompliment de la present Ordenança així com a les
disposicions de l'Alcaldia que d'ella se'n derivin, sempre que
suposi infracció a la disciplina del mercat, serà sancionat
d'acord amb el que disposa el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordenança reguladora de la gestió del
mercat ambulant setmanal de Palau de Plegamans, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província nº 75 de 28 de març de 1987.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Palau de Plegamans, 27 de juny de 1996.
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L'ALCALDESSA,

Teresa Padrós Casañas
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