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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DE LA 
VENDA AMBULANT I DEL MERCAT SETMANAL DE LES BORGES 
BLANQUES. 
 
 
 
Art. 1.- Objecte 
La present ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda no 
sedentària dins l’àmbit territorial de Les Borges Blanques, concretament regula el 
funcionament del mercat que se celebra en aquesta ciutat el dimarts i el dissabte de cada 
setmana.  
 
Art. 2.- Concepte de venda no sedentària 
Es considera venda no sedentària la realització pels comerciants, de manera habitual, 
ocasional, periòdica o continuada fora d’un establiment comercial permanent, en 
instal.lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga, 
sempre, però, dins dels perímetres i llocs degudament autoritzats i en els termes i 
condicions establerts en la present ordenança. 
 
Art. 3.- Situació 
La venda no sedentària únicament es podrà portar a terme en mercats fixos, periòdics o 
ocasionals, així com en llocs instal.lats a la via pública per a productes de naturalesa 
estacional fixats en aquest moment per l’Ajuntament. 
 
Art. 4.-  Emplaçament 
1.- El número, l’emplaçament i la dimensió dels llocs o parades destinades a la venda 
vindran assenyalats en el plànol respectiu aprovat pel Consell Rector. 
2.-  El Consell Rector podrà fixar els criteris estètics i el disseny dels llocs de venda del 
mercat per tal d’aconseguir una determinada uniformitat. 
3.- L’Ajuntament, mitjançant el Consell Rector, podrà en tot moment redistribuir la 
localització de les parades dins els límits establerts, en funció de les variacions que 
sorgeixin en el Centre Comercial de la ciutat per tal de poder donar fluïdesa a la zona 
atenent les necessitats del mercat i del comerç. 
 
Art. 5.- Òrgans de govern 
1.- El Consell Rector, òrgan delegat per l’Ajuntament estarà format per tres membres de 
l’Ajuntament i un de la Cambra de Comerç. 
2.- El Consell Rector tindrà la potestat de dirigir i controlar el funcionament de la venda 
no sedentària, alhora li correspondrà la interpretació de les normes i la proposició de 
l’Ajuntament de les variacions que consideri necessàries. 
3.- El Consell Rector nomenarà un encarregat responsable de la gestió administrativa. 
4.- Les funcions pròpies de l’encarregat del mercat, seran les de vigilar el compliment 
d’aquesta ordenança, senyalitzar els llocs a ocupar pels venedors, resoldre els conflictes 
que es presentin, donant-ne compte al Consell Rector, proposar la interposició de 
sancions i tenir cura del mercat i del manteniment de l’ordre, sempre sota la supervisió 
de la Policia Local. 
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Art. 6.- Condicions per a la venda 
Les condicions necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària són les que 
determini la legislació vigent i, alhora les normes de funcionament establertes pel 
Consell Rector. 
 
Art. 7.- Articles a la venda 
El Consell Rector no autoritzarà la venda no sedentària de productes especialment 
alimentaris, que per llur forma de presentació o per altres circumstàncies diverses no 
compleixin les normes tècnico-sanitàries que regulen la venda. 
 
Art. 8.- Exhibició dels articles 
Els productes a la venda no podran ésser exhibits en cap cas directament damunt del sòl 
o pavimentació i, sempre que llurs característiques de volum o pes ho permetin hauran 
de situar-se a una altura, respecte al nivell del sòl variable en funció del tipus d’article 
que es tracti, excepte els alimentaris que es col.locaran sobre una taula situada com a 
mínim a 80 cms. d’alçada. 
 
Art. 9.- Presentació d’instàncies 
Les instàncies sol.licitant parada en el mercat setmanal, es presentaran en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament, adjuntant la documentació exigida. 
 
Art. 10.- Documentació 
Per a la concessió d’un lloc en el mercat de Les Borges Blanques el sol.licitant haurà 
d’aportar la documentació esmentada a continuació, la qual, una vegada concedit el lloc, 
haurà d’actualitzar durant la primera quinzena de cada any. 
 

� Document Nacional d’Identitat 
� Fotografia del titular i acompanyants autoritzats per a la venda 
� L’alta de llicència fiscal dins de l’epígraf corresponent i rebut que acrediti estar 

al corrent del pagament. 
� L’alta a la seguretat social o autònom del titular i acompanyants autoritzats per a 

la venda 
� Disposar de l’equipament necessari que per cada cas estableixi la reglamentació 

concreta per a la venda de l’article del qual es tracti 
� Si els venedors són estrangers, hauran d’acreditar estar en possessió dels 

permisos de residència i treball per compte propi. 
� Cap venedor podrà ser titular de més d’un lloc en el mercat, excepte cassos 

especials que estudiarà i determinarà el Consell Rector del mercat. 
 

� En el moment d'atorgar la llicència, el venedor gaudirà d'un període de prova 
exempt  de pagament del període que resti per finalitzar el trimestre en curs. 

 
� Els agricultors de forma individual o agrupada que venguin els seus propis 

productes no estaran obligats a presentar aquesta documentació sempre i quan 
justifiquin estar al corrent de pagament al règim especial agrari de la Seg. Social, 
en cas contrari hauran de presentar la mateixa documentació especificada en 
aquest article. 

 
� Els productes a que es refereix aquest punt són :  fruita i verdura, llavors, 

planter, herbes aromàtiques i medicinals i específicament la venda de cargols i 
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flors i plantes. Així també altres productes agroalimentaris manufacturats 
sempre i quan acompleixin la normativa vigent tècnico-sanitària i d'envasat : oli, 
vins, vinagres, melmelades, etc. 

 
Art. 11.- Concessió de la llicència 
El Consell Rector concedirà llicències municipals per períodes trimestrals, previ 
pagament de la quota fixada per cada any.      
 
Art. 12.- Acceptació implícita 
Al presentar la sol.licitud d’una parada de venda en el mercat setmanal s’entendrà, 
implícitament, que els concessionaris accepten les normes contingudes en la present 
ordenança i alhora totes aquelles disposicions o resolucions que el Consell Rector 
consideri oportú aplicar. 
 
Art. 13.- Assignació del lloc 
1.- Presentada al Consell Rector l’anterior documentació, la qual formarà part de 
l’expedient assignat a cadascun dels comerciants no sedentaris, aquest els assignarà el 
lloc corresponent dins la distribució del mercat, així com el número de parada concret. 
2.- El Consell Rector gaudirà de la facultat de reduir i/o canviar l’espai físic inicialment 
atorgat per motius de manca del mateix o bé per serveis d’urgència tals com l’accés de 
bombers, ambulàncies i qualsevol altra de similar naturalesa. 
3.- Per tal de facilitar l’accés dels vehicles de serveis d’urgència enunciats en 
l’antecedent anterior, s’estableix en totes les parades del mercat una profunditat màxima 
de 2 metres. 
 
 
Art. 14.- Assignació llocs vacants  
Els llocs vacants es cobriran amb les persones interessades que prèviament hagin 
presentat sol.licitud per escrit a l'Ajuntament, el qual assignarà el lloc a un nou titular en 
funció dels requisits del lloc vancant : metres, producte, etc. reservant-se o no el dret a 
respectar l'ordre d'entrada de sol.licituds, sempre i quan aquest fet estigui motivat i amb 
la finalitat de poder oferir la màxima diversitat possible en l'oferta comercial. 
També tindran opció per traslladar-s'hi els venedors del mateix mercat que hagin 
manifestat el desig de canvi de lloc o d'ampliació de metres de venda, sempre i quan el 
Consell Rector ho consideri convenient. 
 
Art. 15.- Criteris a seguir en l’assignació del lloc 
En l’assignació setmanal dels llocs o parades amb llicència municipal es tindrà en 
compte els següents criteris : 
� L’espai físic assignat vindrà limitat amb un mínim de 2 i un màxim de 10 metres, 

excepte cassos especials que estudiarà i determinarà el Consell Rector del mercat. 
� Tots els cotxes, furgonetes o camions, un cop descarregada i parada la mercaderia, 

hauran d’abandonar el recinte del mercat abans de les 9 del matí a l’hivern i de 2/4 
de 9 a l’estiu i els deixaran aparcats en la zona indicada per l’encarregat o per la 
Policia Local 

� Es respectaran els llocs habituals ocupats sempre que els comerciants s’instal.lin 
abans dels horaris especificats en el punt anterior. 

� Si a l’hora esmentada el venedor no s’ha instal.lat, el lloc quedarà a disposició del 
placer 
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� En el cas que per causes alienes al venedor, aquest es retardés en l’arribada, haurà 
de comunicar-ho telefònicament a la Policia Local, telèfon 973 14 28 54, per tal que 
excepcionalment se li respecti el lloc habitual ocupat. 

� Es contempla la possibilitat d’ampliar una parada amb la meitat de la contigua, 
respectant, però, el passadís marcat. 

 
 
Art. 16.- Autorització per a la venda 
1.- L’autorització es concedirà sobre l’exercici de l’activitat amb els productes concrets 
per la qual és vàlida. 
2.- Els drets adquirits com a conseqüència de la concessió de la llicència municipal, 
seran personal i intransferibles, però podran exercir l’activitat de venda, en nom del 
comerciant, les persones que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social o règim 
d’autònom per compte del titular comerciant, fins a un total de 3. 
3.- Excepcions de transmissió :  

� Entre vius : entre cònjuges o entre pares i fills, sempre i quan s'acrediti la 
situació de jubilació, invalidesa o altra circumstància del titular autortizat. La 
sol.licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant escrit signat pel 
transmetent i el cessionari 

� Per causa de mort : en el cas de defunció del titular, sempre i quan ho sol.liciti la 
persona legalment successora dins el termini màxim de dos mesos a partir de la 
defunció.  

� Per malaltia temporal : no hi pot haver transmissió, sinó només una possible 
substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular. La malaltia s'ha de 
justificar mitjançant el corresponent informe de baixa i, si és necessari, la 
justificació s'haurà de renovar periòdicament. 

 
Art. 17.- Tarja d’identificació 
L’Ajuntament proporcionarà a cada venedor amb llicència municipal una tarja 
d’identificació on hi constarà la ubicació, els metres, el titular i el producte concret a la 
venda. 
És obligatori tenir la targeta de titularitat junt amb el rebut trimestral de conformitat de 
pagament, corresponent al període en qüestió, exposat en lloc visible i a disposició dels 
agents del mercat. També hauran de tenir degudament documentat el personal al seu 
servei. 
 
Art. 18.- Finalització de la venda 
Un cop finalitzat l’horari de venda, entre les 13,00 i les 14,00 hores, els venedors 
retiraran les mercaderies i els vehicles, deixant l’espai lliure per a la circulació urbana. 
 
Art. 19.- Condicions higièniques 
Els venedors tenen l’obligació de deixar el lloc ocupat en les condicions inicials, 
recollint totes les deixalles en bosses de plàstic de tipus industrial deixant-les en el lloc 
indicat per l’encarregat. 
 
Art. 20.- Normes diverses 
1.- Els tendals dels llocs de venda es col.locaran de manera que no ocasionin molèsties 
als veïns, especialment en dies de pluja. 
2.- El gènere a vendre no sobrepassarà la línia del mostrador. 
3.- La separació mínima entre parades serà de 75 centímetres. 
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4.- Es prohibeix la col.locació de qualsevol embalum en l’espai físic que separa les 
parades de venda. 
5.-Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell reproductor, 
amplificador o similar, per evitar molèsties als usuaris, veïns i resta de comerciants. 
 
Art. 21.- Venda especialitzada 
Es podran celebrar, en els dies i llocs establerts pel Consell Rector, mercats no fixos per 
a la venda de productes típics de temporada, alimentaris o no, o dedicats 
monogràficament a un determinat tipus de productes. 
 
Art. 22.- Extinció de l’autorització 
Sense perjudici de tot allò disposat en altres preceptes d’aquesta ordenança, les 
autoritzacions s’extingiran per : 
1.- Renúncia expressa i escrita del titular 
2.- Causes sobrevingudes d’interès públic 
3.- Sotsarrendaments o cessió del lloc de venda a un tercer 
4.- Pèrdua de les condicions exigides per a optar a l’autorització corresponent 
5.- Greu incompliment de les obligacions establertes en la present ordenança 
6.- Falta de pagament del cànon exigit 
7.- Absència en el mercat més d'un cop al mes sempre que no sigui justificada 
comportarà la pèrdua de l’autorització corresponent   
 
Es consideraran absències justificades : 
 a)  Trucada al Departament de Recaptació o Policia Local el mateix dia de 
mercat,  en cas de trobar-se malament. (només s'acceptarà un dia puntual) 
 b) En cas que l'absència per malaltia es perllongui un termini superior a una 
 jornada  de mercat, caldrà trucar igualment i posteriorment presentar un 
 justificant mèdic.  
 c)  En cas d'avaria del vehicle, avisar igualment, i si la reparació és per termini 
 superioruna jornada de mercat, portar el justificant del taller. 
 Si no es presenten aquests documents, no es consideraran justificades les 
 absències. 
 Les absències d'un dia que no es justifiquin documentalment, només 
 s'acceptaran si  es produeixen de manera ocasional. 
 d) En cas de fer vacances, caldrà presentar un escrit al Departament de 
 Recaptació indicant les dates que faltarà la parada. 
  
Art. 23.- Faltes i sancions 
Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions comeses per ells, pels 
seus familiars o assalariats al seu càrrec. 
 
Art. 24.- Faltes lleus 
Es consideraran faltes lleus : 
1.- Les discussions o altercats 
2.- La negligència respecte la higiene del lloc atorgat 
3.- El no compliment de les instruccions emanades de la direcció del mercat 
4.- El comportament no reiterat dels bons costums i normes de convivència 
5.- El tancament no autoritzat dels llocs de venda durant un període comprés entre una i 
tres setmanes 
6.- Col.locar els tendals dels llocs de venda de manera que ocasionin molèsties als veïns 
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7.- Col.locar el gènere a vendre sobrepassant la línia del mostrador 
8.- Situar qualsevol tipus d’embalum en l’espai físic separador de les parades de venda 
9.- Qualsevol altra infracció no qualificada com a greu 
 
Art. 25.- Faltes greus 
Es consideraran faltes greus : 
1.- La reiteració de qualsevol falta lleu en el període d’un any des de la comissió de la 
primera 
2.- La no presentació de la domiciliació bancària o la no comunicació a la direcció del 
canvi de la mateixa 
3.- Els altercats o alteració de l’ordre públic que segons criteri de la direcció impliqui un 
escàndol 
4.- Qualsevol frau respecte de la quantitat o qualitat dels articles venuts 
5.- El traspàs, la cessió o sotsarrendament del lloc de venda 
6.- El tancament del lloc de venda no autoritzat per un període superior a tres setmanes 
7.- La venda d’articles diferents als autoritzats per la llicència municipal 
8.- La venda sense llicència o fora dels llocs assignats per la mateixa. 
9.- No respectar, en relació a l’exhibició dels articles en venda, les condicions exigides 
per la present ordenança 
10.- No respectar la separació mínima entre parades de 75 centímetres 
11.- La no exposició de la tarja de titularitat i de la resta de documentació exigida 
12.- El no respectar en cap moment les condicions higièniques establertes en la present 
ordenança 
 
Art. 26.- Faltes molt greus 
Es consideraran faltes molt greus : 
1.- La reiterada de faltes greus en el període d’un any des de la comissió de la primera 
2.- El no compliment de l’obligació econòmica, en relació a les taxes contemplades en 
l’ordenança fiscal corresponent 
 
Art. 27.- Sancions 
1.- Les sancions a aplicar per les infraccions tipificades en els articles anteriors seran les 
següents: 
A/.- Infraccions lleus :  de   6,00 €  a 12,00 € 
B/.- Infraccions greus :  de 12,01 €  a 24,00 € 
C/.- Infraccions molt greus :  de 24,01 €  a 30,00 € 
Quan a les infraccions en matèria de sanitat i consum podran ser sancionades fins a un 
límit màxim de 90,00 €. 
Quan a les infraccions en matèria de seguretat ciutadana igualment podran ser 
sancionades fins a un límit màxim de 90,00 €. 
2.- Paral.lelament a les sancions esmentades, l’autorització sancionadora podrà acordar 
en la fase d’instrucció altres mesures sancionadores de caire diferent, que complementin 
les anteriors, tals com : 
A/.- Infraccions lleus : Privació de la llicència d’autorització de venda per un període no 
superior a tres mesos. 
B/.- Infraccions greus : Privació de la llicència d’autorització de venda per un període 
de tres mesos i un dia a sis mesos. 
C/.- Infraccions molt greus : Privació de la llicència d’autorització de venda per un 
període de sis mesos i un dia a un any. 
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3.- Les infraccions tipificades en la present ordenança prescriuran en el termini de dos 
mesos. 
 
Art. 28.- Criteris agreujants 
Pel que fa a l’aplicació de les sancions dins dels límits establerts en els diferents graus 
d’infracció, es tindran en compte els següents criteris : 
A/.- La perillositat de les activitats desenvolupades per l’infractor 
B/.- La gravetat dels danys produïts 
C/.- La voluntat de l’infractor en relació a no voler causar un mal de tanta gravetat com 
el produït 
D/.- La intencionalitat de l’infractor, és a dir, haver actuat amb o sense alevosia, 
premeditació o abús de confiança 
E/.- L’incompliment d’advertiments o requeriments previs de l’autoritat competent 
F/.- Ésser reincident. 
Existeix reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació o 
superior que la que va motivar una sanció anterior en el termini d’un any des de la 
comissió d’aquesta. Tal supòsit requerirà que la resolució sancionadora hagués adquirit 
fermesa. 
 
Art. 29.- Imposició de les sancions 
És prerrogativa del Consell Rector, a proposta de l’encarregat del mercat i de la Policia 
Local, la imposició de les sancions corresponents. 
 
Art. 30.- Expedient previ 
En qualsevol cas, la imposició d’una sanció requerirà la prèvia instrucció de l’expedient 
individual, el qual serà tramès amb les garanties establertes per la legislació vigent, amb 
audiència a l’interessat. 
 
Art. 31.- Vigilància 
La vigilància de l’aplicació d’aquesta ordenança anirà a càrrec de l’encarregat del 
mercat, de la Policia Local i d’altre personal designat especialment per aquesta tasca. 
 
Art. 32.- Devolució rebuts impagats 
En el cas que l’Entitat bancària especificada per l’interessat, mitjançant la qual s’ha de 
fer efectiu el rebut de pagament trimestral emès per l’Ajuntament retorni el rebut a 
l’Ajuntament, sense haver-lo fet efectiu, les despeses ocasionades per aquesta devolució 
aniran a càrrec de l’interessat. 
 
Disposició final 
La present ordenança obliga a totes aquelles persones que exerceixin el comerç en els 
llocs de venda no sedentària del mercat setmanal de la ciutat. 
 
LES BORGES BLANQUES, 31 de maig de 2012  


