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Divendres, 7 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

El Ple municipal en sessió celebrada el 16 de desembre de 2013, va aprovar l’ordenança municipal reguladora de la 
venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Cugat del Vallès, la qual va ser exposada al públic durant el termini de 
30 dies sense que es presentés cap al·legació o reclamació.  A continuació es fa públic el text íntegre de l’esmentada 
Ordenança, de conformitat amb el que estableix l’article 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local:

Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Cugat del Vallès

Exposició de motius

El mercat de marxants a l’aire lliure que s’instal·la al centre històric de Sant Cugat entorn a les places de Pere San i 
d’Octavià i els carrers de la Torre, Major i Endavallada, és un mercat no sedentari que es ve celebrant tots els dijous de 
l’any, excepte que recaigui en feriat, en el qual cas es celebra la jornada anterior.

L’origen del mercat es remunta a finals del segle XIX i a principis del segle XX es va consolidar entorn a l’exterior de  
l’edifici del mercat municipal de Pere San, on principalment es venien productes del camp portats pels propis pagesos i  
productes de merceria i llautó.

Actualment, el mercat ofereix una amplia gama d’articles d’ús i consum ordinari -aliments, roba de vestir i complements, 
bijuteria,  estris per la llar, productes musicals,  plantes, joguines, entre d’altres- a preus assequibles per a totes les 
economies, complementant l’oferta del comerç permanent, amb una certa funció d’equilibri dels preus, encara que sigui 
de manera puntual.

Es tracta d’’un mercat ambulant tradicional que, en oferir bones oportunitats de compra, atreu gran afluència de visitants 
i compradors dinamitzant el comerç i la clientela dels establiments d’oci i restauració situats als propis espais on s’ubica i 
a l’entorn immediat, afavorint l’activitat econòmica.

Els  marxants  solen ser comerciants  amb un negoci  estable exercit  de manera itinerant  en funció del  calendari  de 
mercats de la comarca o zona geogràfica freqüentada. És per això que molts acudeixen cada setmana'gaudint d’un lloc 
fix esdevenint així venedors estables o assidus.

El Decret legislatiu autonòmic 1/1993, de 9 de març, que aprova el Text Refós sobre comerç interior regulador de la 
venda no sedentària que va ser modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes amb rang 
de llei a la Directiva 2006/123/CE, sobre serveis en el mercat interior, amb posterior modificació per la Llei 7/2011, de 27 
de juliol, de mesures fiscals i administratives, regula les modalitats de venda no sedentària i les pràctiques comercials,  
les competències dels Ajuntaments, les autoritzacions, els requisits dels llocs de venda i en general el règim normatiu 
d’aquest tipus de comerç. Front el règim de precari imperant en l’activitat de venda no sedentària en mercats fixos, 
imposa un període mínim de les llicències de 15 anys, en benefici de l’estabilitat dels comerciants.

D’altra banda, el procés de transposició de la Directiva 2006/123/CE de serveis també ha afectat al Decret 2/2003, de  
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació de 
l’ús del domini públic, que és un element substantiu de la venda no sedentària, en ésser l’espai físic o es desenvolupa 
l’activitat.

És igualment d’aplicació la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya que inclou dins les modalitats 
especials de relacions de consum les realitzades en establiments no sedentaris.

La present ordenança es dicta en exercici de la potestat reglamentària municipal reconeguda a l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local i article 8.1.a) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, essent el seu objecte l’ordenació de l’activitat privada comercial 
que es desenvolupa al mercat acotant l’espai públic utilitzable i regulant el seu funcionament, tot allò d’acord amb el 
marc legislatiu supraordenat que ha estat exposat.
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Capítol I. Disposicions Generals

Art. 1.- Objecte I’àmbit d’aplicació

Aquesta Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària exercida al mercat fix setmanal de marxants que es 
celebra a Sant Cugat del Vallès, de manera habitual i  periòdica,  fora d’establiment comercial  permanent mitjançant 
instal·lacions  desmuntables  o  transportables,  en  els  llocs  degudament  autoritzats  dels  espais  i  vies  publiques  del 
municipi que més endavant s’indicaran.

Art. 2.- Fonament legal i marc normatiu

1.- L’ordenació del mercat correspon a l’Ajuntament en el marc del que estableixen la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les administracions Públiques, el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal  i  de règim local  de Catalunya,  el  Decret  336/1988,  de 17 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de 
Patrimoni dels Ens Locals, el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprova la Llei de comerç interior de Catalunya 
i restants disposicions legals d’aplicació.

2.- Aquesta Ordenança regula les actuacions necessàries per a garantir la conservació del domini públic, la mobilitat i la 
seguretat viària, la seguretat de les persones i béns, la variabilitat comercial, la seguretat alimentària, la salut pública i la 
preservació del medi ambient.

3.- Correspon a l’Ajuntament la imposició, aprovació i cobrament als comerciants de la taxa per ocupació del domini 
públic i altres legalment aplicables, de conformitat amb les Ordenances Fiscals i el RDL 2/2004, de 5 de marc, que 
aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Art. 3.- Representació dels comerciants

Els comerciants podran ser representats per associacions degudament constituïdes que col·laboraran amb l’Ajuntament 
en la millora del mercat. Les entitats o grups constituïts tindran dret d’audiència amb caràcter previ a l’aprovació de 
decisions que afectin els funcionament del mercat.

Art. 4..- Lloc, dia i horari de celebració del mercat

1.-  L’emplaçament  del  mercat,  l’horari  de  funcionament,  la  periodicitat  de  celebració  i  la  seva  cancel·lació  són 
competència de l’Ajuntament.

2.- L’Ajuntament podrà, per raons d’interès general, canviar l’emplaçament i ampliar o reduir l’espai destinat al mercat. 
En cas de canvi d’emplaçament procurarà la ubicació en lloc adient pel que fa a la centralitat urbana, serveis i bones 
comunicacions. El canvi o les modificacions hauran de comunicar-se als titulars de les autoritzacions amb suficient 
antelació.

3.-  L’Ajuntament  podrà,  per  raons  d’interès  general  i  previ  avís  als  paradistes,  quan  sigui  possible,  cancel·lar  la 
celebració del mercat de forma temporal o indefinida.

A) Emplaçament

El mercat s’ubica dins el casc antic del municipi als espais destinats de la plaça Octavià i carrers Major, Endavallada,  
plaça de Sant Pere i carrer de la Torre dins el perímetre que apareix delimitat al plànol que figura com a annex 1.

B) Dia de celebració

Per tradició al municipi el mercat tindrà lloc tots els dijous de l’any llevat que escaigui en festiu, en el qual cas es 
traslladarà al dimecres de la mateixa setmana.

En supòsits puntuals de concurrència en els mateixos espais amb la celebració d’altres activitats com la Festa Major,  
Nadal  o  esdeveniments  excepcionals  d’interès  per  la  ciutat,  les  parades  afectades  es traslladaran  a  una ubicació 
adequada per al desenvolupament de l’activitat.
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c) Horari

Les parades s’instal·laran entre les 6’00 i les 9’00 h. i es retiraran entre les 13’30 i les 15 h. Fora d’aquest horari queda 
prohibida la instal·lació i la retirada dels llocs de venda així com la circulació de vehicles dins el mercat. Les operacions 
de càrrega i descàrrega dels vehicles es realitzaran amb la màxima celeritat possible.

Es  podrà  autoritzar  l’ampliació  de  l’horari  si  per  raons  turístiques,  flux  de  públic  o  dies  assenyalats  es  considera 
convenient.

Els horaris indicats es podran variar en cas d’inclemència climatològica, amb autorització prèvia del responsable del 
mercat.

Art. 5.- Nombre i característiques dels llocs

1.-  Correspon a l’Ajuntament fixar el  nombre de llocs de venda o parades del  mercat i  les característiques de les 
instal·lacions.

2.- L’Ajuntament podrà modificar el nombre de parades i l’adscripció a sector o subsectors atenent als següents criteris:

- El sol públic disponible.

- Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

- La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi o mixt comercial. Es podran establir percentatges 
de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial 
variada i racional.

- Els efectes mediambientals.

- L’aplicació de polítiques socials.

3.- Les parades hauran de ser desmuntables o transportables i la seva instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat 
i higiene exigides normativament.

4.-  Les  parades s’ajustaran  a  les  característiques  estètiques i  de  qualitat  dels  elements  que aprovi  l’Ajuntament  i 
presentaran en tot moment un adequat estat de conservació i ornat públic.

5.- Les parades es mesuren i valoren per metres lineals, essent el tipus estàndard de 3 ms. de fondària. Quan l’espai ho 
permeti es podrà autoritzar una fondària de fins a 6 ms. La taxa per utilització del dominic públic es liquidarà en funció 
de l’ocupació real.

Art. 6.- Naturalesa dels productes de venda

1.- Els llocs de venda es classifiquen per sectors i subsectors en el termes que s’indiquen a l’annex 2.

2.- No serà autoritzable la venda dels productes següents:

a) Carns i aviram fresques, refrigerades o congelades
b) Peix i marisc, fresc i congelat
c) Llet, formatge fresc, mató, nata, mantega, iogurt i altres lactis frescos
d) Productes que per les seves especials característiques i a judici de les autoritats competents comportin risc sanitari o 
quina normativa així ho prohibeix.

3.-  Per autoritzar la venda de productes alimentaris no inclosos a l’anterior llistat  s’haurà de disposar d’acreditació 
sanitària conforme a les reglamentacions tècniques i sanitàries i altres normes d’aplicació.

Art. 7.- Règim administratiu de l’activitat comercial

1.- Les persones que sol·licitin autorització per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària en el mercat hauran de 
complir els següents requisits:
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a) Quan es tracti  de persona jurídica,  haurà de trobar-se legalment  constituïda i  inscrita en el  Registre oficial  que 
correspongui. El seu objecte social inclourà l’activitat a prestar.

b) Els comerciants extracomunitaris hauran acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència 
i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent.

c) Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la 
tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.

d) Estar donats d’alta el titular i els treballadors que tingui contractats al règim de la Seguretat Social que correspongui i 
trobar-se al corrent de les obligacions amb aquesta.

e) Complir les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin a la venda.

f) Disposar de documentació acreditativa del compliment de la normativa sobre higiene i manipulació d’aliments per a la 
venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

g) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura que s’estableixi a les bases del procediment de 
concurrència competitiva que es convoqui.

h) Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits al mateix Regim de 
la Seguretat  Social (General  o Especial  de treballadors autònoms),  d’acord amb el que s’estableixi  en els Estatuts 
socials de la cooperativa.

i) Qualsevol altre que s’estableixi per disposició legal o a les bases de les convocatòries.

Capítol II. De l’autorització

Art. 8.- Autoritzacions

1.- Per poder exercir la venda en el mercat es condició inexcusable haver obtingut prèviament l’autorització municipal.

2.- Les autoritzacions tindran una durada de quinze anys i seran prorrogables expressament per iguals períodes.

3.-  Les  autoritzacions  seran  atorgades  per  l’Ajuntament  mitjançant  un  procediment  de  concurrència  competitiva 
respectant els principis de publicitat, transparència i imparcialitat, d’acord amb criteris objectius i no discriminatoris.

4.- L’Ajuntament aprovarà les bases corresponents que inclouran el número d’autoritzacions, els requisits de participació 
en la convocatòria, el procediment d’atorgament i  els criteris o elements de valoració de les propostes, que podran 
considerar objectius de varietat i qualitat d’oferta comercial, de promoció de productes autòctons, protecció del medi 
ambient, de política social, aspectes de salut pública i altres d’interès general, que es podran concretar a les pròpies 
bases.

Art. 9.- Contingut de l’autorització

1.- L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una autorització o permís on constaran com a mínim les dades 
identificatives següents:

a) Denominació del mercat

b) Dates i horaris en que podrà exercir-se l’activitat.

c) Núm. d’autorització (coincidirà amb el núm. de parada)

d) Nom i cognoms i adreça del titular i en el seu cas, de les persones autoritzades per exercir la venda com auxiliars del 
titular. Incorporarà la fotografia del titular cas d’esser persona física.

e) Ubicació del lloc i superfície assignada, que es marcarà en el plànol corresponent.

f) Els productes autoritzats per a la venda.

g) Durada de l’autorització.
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2.- L’autorització ha de col·locar-se en lloc visible de la parada i ser exhibida a petició de la Policia Local i personal 
habilitat.

Art. 10.- taxes municipals

Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer la taxa per ocupació de la via pública i terrenys d’ús  
públic segons l’Ordenança Fiscal corresponent i altres tributs que legalment pertoquin per l’exercici de l’activitat.

Capítol III. Exercici de l’activitat

Art. 11.- Els titulars

1.- Tindran la consideració de titulars de les parades les persones que obtinguin l’autorització municipal. En cap cas 
podrà concedir-se a una mateixa persona física o jurídica o unitat familiar més d’una autorització.

2.- Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat.

3.- Quan el titular sigui una persona física el lloc de venda ha de ser atès per aquesta que podrà esser assistida i també 
substituïda, en supòsits d’absència per malaltia, vacances o altra causa degudament justificada, pel cònjuge o parella de 
fet acreditada o parents fins el primer grau o comptar amb personal assalariat, tots els quals hauran d’estar donats d’alta 
en el règim de la Seguretat Social que correspongui i complir amb els requeriment legals.

No podran assistir en l’activitat de venda els menors en edat d’escolarització obligatòria.

En cas de malaltia del titular es justificarà mitjançant l’informe de baixa mèdica i cas de ser necessari es renovarà la  
justificació trimestralment. Aquestos casos no podran allargar-se més de 18 mesos.

4.- Quan la titularitat recaigui en persona jurídica, la persona física a càrrec de la parada haurà d’acreditar la seva 
relació mercantil o laboral amb el titular en qualsevol moment que sigui requerit pel personal municipal autoritzat.

5.- La incompareixença injustificada i no comunicada a l’Ajuntament a quatre mercats seguits o sis alternatius durant el  
termini  d’un  any  comportarà  la  pèrdua  de  l’autorització  que  es  deixarà  sense efecte  prèvia  tramitació  d’expedient 
contradictori en el que es donarà audiència a l’interessat.

6.- El comerciant sense absències injustificades durant els sis mesos anteriors podrà sol·licitar a l’Ajuntament permís de 
no assistència durant dos mesos l’any sense que això comporti  pèrdua de la llicència. El sol·licitant podrà entendre 
estimada la petició si transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud en el Registre d’Entrada no li ha estat 
notificada resolució contrària.  La concessió d’aquest permís no exonera del  pagament íntegre de la taxa a que es 
refereix l’art. 9 d’aquesta Ordenança.

7.- En cas d’absència temporal del titular o vacant definitiva d’un lloc de venda, l’Ajuntament podrà autoritzar l’ocupació 
temporal  en tant  no  ho faci  el  titular  o  mentre es resol  l’atorgament  de nova autorització.  Tindran preferència  els 
adjudicataris de llocs limítrofs que ampliïn les seves parades.

Art. 12.- Responsabilitat

1.- Els comerciants hauran d’exercir l’activitat complint les reglamentacions especifiques dels productes que venen, les 
normatives sobre seguretat i salut, i actuaran en tot moment amb la cura i diligència degudes.

2.- L’Ajuntament no es farà responsable dels danys i perjudicis que els titulars de les autoritzacions o persones que els 
assisteixen puguin ocasionar a tercers en l’exercici de l’activitat.

Art. 13.- Drets

1.- Sense perjudici dels que es reconeguin a l’autorització i dels establerts en altres preceptes d’aquesta Ordenança els 
titulars de les parades tenen els drets següents:

a) Ocupar la porció del domini públic assignada, el dia i hora de celebració del mercat.

b) Exercir l’activitat autoritzada.
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d) Elaborar els productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana expressament autoritzada.

e) No assistir al mercat per causes justificades, apreciades per l’Ajuntament, sense que les absències puguin excedir-ne 
les previsions d’aquesta Ordenança.

f) Expressar les seves queixes sobre tot allò que considerin lesiu pels seus interessos legítims.

g) Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que tendeixin a l’increment de la qualitat i la 
competitivitat.

h) Rebre de l’Ajuntament informació actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda.

2.- Els comerciants tenen dret a la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis de vigilància i seguretat i a trobar  
l’espai assignat en estat adequat de manteniment i neteja i expedit i lliure d’obstacles.

Art. 14.- Obligacions i prohibicions

Sense perjudici de les que s’estableixin a la llicència i  en altres preceptes d’aquesta ordenança,  els titulars de les 
parades tenen les obligacions següents:

a) Desenvolupar l’activitat en les dates i horari aprovats, sense interrupcions injustificades.

b) Exhibir en lloc visible de la parada l’autorització.

c) Ocupar l’espai assignat sense ultrapassar els límits establerts.

d) No impedir en cap cas l’accés a les portes i entrades d’habitatges particulars o locals comercials confrontants. La 
parada no podrà tapar innecessàriament els aparadors de locals comercials per tal de facilitar la permeabilitat visual de 
local comercial i evitar la opacitat del seu interior. Sempre que sigui possible es deixaran lliures i expedites les voreres 
dels carrers per al pas de vianants.

e) Els articles a la venda no podran estar sobre el terra, si no que seran exposats sobre un taulell o altre element a una  
altura mínima de 80 cms. Les mercaderies s’exibiran sense superar els límits de cap element, taulell, voladís o gènere, 
assenyalats a cada parada

f) Els articles han d’indicar el preu unitari o en relació amb la unitat de mesura que correspongui per la seva naturalesa,  
impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.

g)  Donar  el  pes  i  la  mesura  exactes,  duent  a  terme aquestes  operacions  de  manera  que  es  permeti  la  perfecta 
visualització pel consumidor.

h) Complir la legislació higiènic sanitària específica en relació amb les instal·lacions, equips i productes a la venda

i) Vestir el personal que atén la parada neta i acuradament

j) Mantenir un tracte respectuós amb els altres comerciants, amb el personal municipal i amb el públic, evitant en tot 
moment discussions greus o altercats.

k) Disposar de fulls de reclamació d’acord amb la normativa vigent.

l) Mantenir el lloc de venda així com el seu entorn en perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat 
com en acabar-se. També observaran les adequades normes d’higiene i neteja respecte a les deixalles, que hauran de 
dipositar-se en els recipients i contenidors instal·lats per l’Ajuntament separant les diferents fraccions a fi de facilitar els  
treballs de recollida.

ll) Complir la legislació en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

m)  Respondre  pels  danys  i  perjudicis  ocasionats  a  l’Ajuntament  o  a tercers  com a  conseqüència  de  l’exercici  de 
l’activitat, havent de mantenir vigent en tot moment l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria.

n) Pagar els tributs municipals dins el termini que s’estableixi C
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ñ) Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb antelació suficient, incloent les vacances.

o) Presentar als serveis municipals les certificacions acreditatives de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions amb l‘Administració Tributària i amb la Seguretat Social, amb periodicitat anual dins el termini que figuri en el 
requeriment que s’efectuï.

p) Facilitar al personal  inspector del mercat l’exercici de les seves funcions i  mostrar-li  si  ho demana, la llicència i  
qualsevol altre document necessari per a l’exercici de l’activitat del comerciant.

q) Els titulars de parades de venda de roba de vestir o similars habilitaran a l’interior o al darrera de la parada els 
emprovadors necessaris, que hauran de ser tancats.

r)  Els  venedors no podran penjar  a les marquesines,  veles o qualsevol  altre  element  de les parades o puntals  ni 
mercaderies o productes que puguin representar perill pels vianants o que obstaculitzin el pas.

s)  Es prohibeix  qualsevol  tipus de publicitat  acústica emesa per aparell  amplificador  o  similar.  Se n’exceptuen els 
venedors de discos, cd’s o altres formats de reproducció d’imatge o so, als quals se’ls permet la reproducció sonora dels 
productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no sigui excessiu, a criteri del responsable del mercat.

t) Els titulars de parades de productes que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar el paviment públic resten obligats 
a col·locar una protecció de material adient i/o impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació

u) Els paradistes resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles d’emergència, en previsió de qualsevol 
eventualitat, tal com determina el pla d’evacuació i emergència del mercat.

Capítol IV. Canvis d’ubicació, altes i ampliacions

Art. 15.- Torn d’espera de canvis d’ubicació

Els titulars d’un lloc de venda podran demanar el  canvi  d’ubicació.  Les sol·licituds passaran a conformar un "  torn 
d’espera de canvis d’ubicació" que es faran efectius en cas de vacant, ampliació de l’espai del mercat o altre supòsit de 
disponibilitat tenint en compte els criteris següents:

- La proximitat de la parada a espais buits

- El canvi de grandària de la parada (de menor a major)

- Característiques anàlogues amb altres parades confrontants del mercat o amb el comerç sedentari del mateix producte

- El canvi a camió – botiga

Art.16.- Torn d’espera d’altes

1.- Per a cobrir les baixes que es produeixen per renúncia, abandonament, pèrdua o caducitat de la llicència o altres  
causes, es formarà un torn d’espera d’altes per sectors i subsectors en el que s’inclouran els marxants que no hagin 
obtingut autorització en l’últim procediment de concurrència celebrat, els quals podran obtenir llicència pel termini que 
resti, seguint l’ordre de puntuació obtinguda.

2.- Esgotada l’anterior llista, s’inclouran en el torn els comerciants que amb posterioritat hagin presentat petició en el 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament; en cas de més d’un sol·licitant, l’Ajuntament haurà de convocar un procediment 
competitiu a fi d’adjudicar les llicències disponibles.

Art. 17.- Inclusió de nous productes

1.- L’ampliació de productes de venda dins la gama de productes autoritzats exigirà comunicació prèvia a l’Ajuntament i  
s’entendrà autoritzada si en el termini d’un mes no ha recaigut resolució expressa en contrari.

2.- La inclusió de nous productes no pot suposar en cap cas canvi del sector o subsector autoritzat.
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Capítol V. Transmissibilitat, extinció i revocació de l’autorització

Art.18.- Transmissió. comunicació prèvia

1.-  El titular de l’autorització podrà presentar a l’Ajuntament comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva 
intenció d’efectuar transmissió de la llicència pel temps que resti  de l’autorització o de la pròrroga, en els supòsits 
següents:

a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat.

b)  Per  situacions  sobrevingudes,  com ara casos d’incapacitat  laboral,  malaltia  o  situacions anàlogues,  acreditades 
degudament,

c) Per mort del titular sempre i quan el que ho sol·liciti sigui el legal successor.

2.- En el  supòsit previst a l’apartat a) anterior,  cap llicència no es podrà transmetre fins que hagi transcorregut un 
període mínim de 3 anys des de la data del seu atorgament; en cas de cessament voluntari del titular durant aquest 
període, l’Ajuntament podrà cobrir la baixa acudint al torn d’espera d’altes regulat a l’article 16 d’aquesta ordenança.

3.- La comunicació prèvia de transmissió d’autorització es farà mitjançant instància que serà signada pel cedent o el 
successor legal en cas de transmissió mortis causa i pel cessionari. A la instància caldrà adjuntar:

a) Fotocopia del DNI del cedent i del cessionari

b) Certificat conforme l’anterior titular de la parada està al corrent de pagament de la taxa per ocupació del domini públic

c) Dos fotografies tipus carnet del cessionari

d) Alta del cessionari en el règim d’autònoms o el que correspongui de la Seguretat Social

e) Alta del cessionari a l’epígraf/s corresponents de l’IAE

f) En cas de transmissió mortis causa, documentació acreditativa de la successió legal

g) En cas de persones estrangeres, el permís de residència en vigor

h) En el cas de parella de fet, certificat d’empadronament que acrediti la convivència durant un mínim de dos anys.

i) Document acreditatiu d’haver ingressat a l’Ajuntament la taxa per transmissió de la llicència segons l’Ordenança Fiscal 
corresponent

j) Declaració responsable del cessionari conforme:

• Compleix  els  requisits  d’aquesta  Ordenança  i  de  la  convocatòria  corresponent  i  es  troba  en  possessió  de  la  
documentació acreditativa en iniciar-se l’activitat.

• Reuneix les condicions establertes sobre els productes oferts a la venda

• Mantindrà el compliment de tots els requisits durant l’exercici de l’activitat.

k) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri necessari

4.- El cessionari no podrà iniciar l’activitat de venda en el mercat fins que hagi transcorregut un mes des de la data de 
presentació de l’anterior documentació en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Transcorregut dit termini sense haver-
se notificat la no procedència de la transmissió, aquesta es considerarà plenament eficaç.

5.-  En  defecte  de  comunicació,  els  subjectes  intervinents  en  la  transmissió  són  responsables  solidaris  dels 
incompliments i perjudicis que es puguin derivar de l’actuació.

Art. 19.- Extinció de l’autorització

1.- L’autorització de venda s’extingirà en els següents supòsits:
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a) Renúncia expressa i escrita del titular.
b) Expiració del termini per al qual va ésser atorgada
c) Transmissió no autoritzada.
d) Manca de pagament de la taxa.
e) Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides a l’autorització.
f) No recollir l’autorització en el termini màxim de 30 dies a partir de la posada a disposició.

2.- En els supòsits dels apartats c), d) i e) la resolució exigirà la tramitació d’expedient contradictori, amb audiència als 
interessats.

3.- L’extinció de l’autorització no donarà dret a indemnització ni a compensació de cap mena.

Art. 20.- Revocació de l’autorització

1.- Les autoritzacions podran ser revocades per l’Ajuntament en cas d’incompliment de la normativa legal aplicable en 
l’activitat i de les prescripcions d’aquesta ordenança.

2.- En tot cas, seran causa de revocació:

a) La venda de productes falsificats.
b) La venda de productes els quals no sigui possible demostrar la seva possessió licita.
c) La comissió d’ infracció greu o molt greu.

3. La revocació no donarà dret a indemnització ni a compensacions de cap mena.

Capítol VI

Art. 21.- Drets dels consumidors i usuaris

L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb respecte als drets dels consumidors i usuaris, d’acord amb la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya i altres disposicions aplicables.

Capítol VII

Art. 22.- Control, vigilància i inspecció

1.- La coordinació de l’organització del mercat, la comprovació i la vigilància i la inspecció del seu funcionament seran 
dutes a terme pel personal municipal que exercirà les funcions següents:

A) Responsable Tècnic del Mercat

L’Ajuntament designarà un funcionari Responsable del mercat que tindrà encomanades les funcions i tasques següents:

a) Organitzar i vetllar pel bon funcionament del mercat, donant directrius i disposant les mesures necessàries.
b) Situar els comerciants als llocs de venda que els hi corresponen
c) Resoldre incidències de gestió ordinàries
d) Canalitzar adequadament les peticions dels marxants
e) Elaborar informes d’incidències, propostes de millora, etc. i elevar-les a l’òrgan competent.

B) Policia Local

Al servei de Policia Local li correspon:

a) El manteniment de l’ordre públic
b) L’ordenació del transit i l’estacionament al recinte del mercat
c) Vigilància del compliment d’aquesta Ordenança.
d) Col·laborar amb el responsable del mercat en les tasques que li són pròpies. C
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C) La funció Inspectora

Els inspectors habilitats examinaran les condicions sanitàries dels productes alimentaris en venda i podran disposar les 
mesures cautelars necessàries,  incloses la immobilització i  el  decomís dels productes que es trobin en condicions 
deficients o que hagin estat adulterats,  deteriorats, falsificats o siguin fraudulents o que puguin suposar un risc pel 
consumidor.

Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.

Capítol VIII.- Règim sancionador

Art. 23.- Infraccions

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i molt greus.

Les infraccions prescriuran:

- les lleus als sis mesos,
- les greus als dos anys,
- i les molt greus als tres anys.

1. Infraccions lleus

Seran infraccions lleus:

a) No exhibir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.
b) L’incompliment dels horaris.
c) Ocupar espai superior a l’autoritzat i l’exposició de mercaderies contrària a les normes d’aquesta Ordenança.
d) No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
e) No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
f) No tenir a disposició dels agents de l’autoritat la documentació relativa a la parada.
g) Realitzar operacions de pes i mesura fora de la vista del públic.
h) Deixar la brossa o deixalles fora dels recipients o contenidors habilitats.
i) El comportament irrespectuós amb altres comerciants, personal municipal o amb el públic.
j) Qualsevol incompliment d’aquesta Ordenança que no sigui classificat como greu o molt greu.

2. Infraccions greus

Seran infraccions greus:

a) La manca de neteja del lloc de venda i de l’entorn

b) La manca de condicions higiènic i  sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors,  dels vehicles de transport 
d’aliments, així com dels productes i aliments.

c) Les discussions que produeixen escàndol

d) Desobeir les instruccions del personal municipal

e) L’actuació expressa que ocasioni danys al domini públic o a béns privats.

f) L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.

g) La venda de productes no inclosos en l’autorització.

h) Modificar la configuració, grandària i superfície de la parada sense autorització.

i) No tenir a disposició del personal inspector les factures i comprovants de compra dels productes que es posin a la 
venda.

j) Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentaria.
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k) No complir la legislació en matèria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Salut en el treball.

l) Utilitzar musica o megafonia, a excepció de les parades específiques de venda d’articles musicals, sempre en aquest 
cas que el volum no molesti

ll) Circular pel recinte del mercat amb el vehicle fora de l’horari autoritzat.

m) La negativa o la resistència a subministrar dades requerits pel personal municipal o proporcionar informació inexacta.

n) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus dins el període d’un any.

3. Infraccions molt greus

Seran infraccions molt greus:

a) Exercir l’activitat sense autorització municipal

b) L’ ús de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.

c) Subministrar informació o documentació falsa.

d) Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.

e) El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.

f) La resistència, coacció o represàlia o la temptativa contra els funcionaris que exerceixen les funcions de control, 
vigilància i inspectors.

g) L’absència injustificada del lloc i no comunicada a l’Ajuntament a quatre mercats seguits o sis alternatius durant el  
termini d’1 any.

h) Les infraccions per frau, adulteració o engany.

i) No complir el Pla d’Emergència en cas d’activació.

j) L’assistència al titular de menors en edat d’escolarització

k) La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any.

Art. 24.- Sancions

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació de l’autorització.

1. Infraccions lleus:

a) Advertiment
b) Multa fins 300,00 EUR

2. Infraccions greus:

a) Suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos.
b) Multa de 301,00 EUR fins 1.000,00 EUR.

3. Infraccions molt greus:

a) Revocació de l’autorització.
b) Multa de 1.001,00 EUR fins 3.000,00 EUR
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Art. 25.- Graduació de les sancions

En la graduació de les sancions es tindrà en compte:

1. L’esmena dels defectes sempre que l’incompliment no hagi ocasionat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
5. La quantia del benefici il·lícit.
6. El volum de vendes.
7. La posició de predomini de l’infractor.
8. El risc de dany per la salut dels consumidors

Art. 26.- Organ sancionador

Correspon a l’Alcaldia-Presidència la imposició de les sancions per infraccions lleus i greus i al Ple les molt greus, prèvia 
tramitació  del  corresponent  expedient  sancionador,  d’acord  amb el  Decret  278/1993,  de 9  de  novembre,  sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional

Primera.- Modificacions legislatives

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes  de  desenvolupament,  i  els  que  incloguin  remissions  a  preceptes  d’aquesta,  s’entendran  automàticament 
modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que  
porten causa.

Segona- Efectes de l’atorgament de les noves llicències

L’Ajuntament convocarà un procediment de concurrència competitiva per a l’atorgament de les autoritzacions de tots els 
llocs  de  venda del  mercat  conforme  estableix  aquesta  Ordenança.  L’atorgament  de  les  autoritzacions  i  l’ocupació 
efectiva  dels  lloc  de  venda pels  nous  titulars  comportarà  la  finalització  de  la  utilització  en  precari  i  el  cessament 
automàtic en l’activitat dels actuals paradistes llevat de coincidència en la mateixa parada del l’anterior i el nou titular.

Tercera- Distribució competencial

1.- Correspondrà a la Junta de Govern Local dictar les resolucions que procedeixen en relació amb els articles 5), 11.5), 
15), 16), 19) i 20) d’aquesta Ordenança.

2.- Correspondrà a l’Alcaldia-Presidència la competència en matèria d’horaris a què es refereix l’article 4c), dictar la  
resolució a què es refereix l’article 18.4), últim incís i en general tots els actes administratius que resultin necessaris per 
a assegurar la gestió i funcionament ordinari del mercat.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament, publicat el seu text íntegre en el  Butlletí 
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst als arts. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del Règim Local i  181 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, l’anterior Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze dies a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
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Annex 1

Annex 2

Sectors comercials Globals:

Alimentació,
Equipament de la Llar,
Equipament de la persona,
Lleure- Cultura,
Tèxtil moda,
Salut i Cosmètica.

Subsectors corresponents:

Alimentació:

Fruita i verdura
Enoteca
Xarcuteria
Aviram
Xurreria
Frankfurts
Pastisseria
Llegums i cereals
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Formatgeria
Carns
Gelats
Queviures
Conserves
Artesans
Altres: Caramels
Herbolaris i fruits secs
Pollastre a l’ast
Bar

Equipament de la Llar:

Tèxtil domèstic
Articles de ferreteria/bricolatge
Material de jardí
Mobles
Artesans
Ceràmica
Ganiveteria
Matalasseria
Estris de cuina/aparells elèctrics
Flors i plantes
Animals de granja
Mascotes
Decoració
Telefonia
Tot a 0,60 EUR

Equipament de la persona:

Calçat
Pelleteria
Complements i articles de pell
Merceria
Joieria/Rellotgeria
Artesania
Ortopèdia
Bens usats

Lleure i Cultura:

Segells/Monedes
Música (CD/cassette)
Llibres/papereria
Articles d’esports
Joguines
Instruments musicals
Automòbil
Pesca
Quadres/Pintures
Telefonia

Tèxtil moda:

Llenceria Banyadors
Home
Dona
Nen
Home-Dona
Home-Nen
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Dona-Nen
Tela per a confecció

Salut i Cosmètica:

Drogueria/Neteja
Perfumeria/Cosmètica

Sant Cugat del Vallès, 21 de febrer de 2014
L’alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès
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