
2008/1710 – AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET 
 
Edicte 
 
Assumpte: aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del Mercat Municipal, venda no 
sedentària i ambulant al mercat setmanal de la Pobla de Mafumet. 
 
Aprovada definitivament l'ordenança reguladora del mercat Municipal, venta no sedentària i 
ambulant al mercat setmanal de la Pobla de Mafumet, seguint els tràmits que preveu l'article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del DL 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per 
tal de donar compliment al que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, modificat per la Llei 
39/1994, de 30 de desembre, es publica íntegrament el seu text. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA VENTA NO SEDENTÀRIA I AMBULANT AL MERCAT 
SETMANAL DE LA POBLA DE MAFUMET 
 
CAPÍTOL I. Disposicions generals 
 
ARTICLE 1. Aquesta Ordenança regula amb caràcter general les activitats comercials que 
constitueixen el mercat de venda ambulant de la Pobla de Mafumet que, amb freqüència 
setmanal, tindrà lloc a les vies públiques del municipi especialment habilitades a aquest efecte. 
Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s'hagi previst 
expressament en aquest reglament, tret que per casos puntuals existeixi una autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
Aquesta ordenança s'entén que regula amb caràcter especial i complementari les prescripcions 
que es preveuen a la Ordenança de policia i bon govern de l'Ajuntament de la Pobla de 
Mafumet. 
 
ARTICLE 2. La consideració de mercat ambulant objecte d'aquesta Ordenança es defineix com 
agrupació de llocs de venda en via pública de caràcter periòdic i/o esporàdic, autoritzats per 
l'Ajuntament per a la venda de mercaderies al públic. 
 
ARTICLE 3. La ubicació concreta del mercat ambulant serà definida per la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, si bé aquest es desenvoluparà a la Rambla 
Jaume I, i al seu entorn. 
 
ARTICLE 4. El mercat ambulant tindrà lloc tots els dimecres de l'any. La Junta de Govern Local 
de l'Ajuntament podrà variar la data de celebració quan concorrin causes justificades. Si un 
dimecres resulta festiu, aquest es passarà al dia hàbil següent, i així successivament. 
 
CAPÍTOL II. Atorgament de llicències 
 
ARTICLE 5. L'Ajuntament estableix el nombre total màxim de parades de venda, la distribució, 
superfície i els criteris d'adjudicació de les parades, tenint en compte les disponibilitats d'espai 
físic de les zones que preveu l'article 3r. També es podran establir percentatges de parades 
destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta 
comercial variada i racional. 
 
ARTICLE 6. Els comerciants interessats a obtenir la preceptiva llicència municipal per exercir la 
venda, no sedentària en el mercat setmanal ambulant han de presentar una sol·licitud a 
l'Ajuntament en la qual s'han d'especificar amb claredat les dades següents: 

- Nom i cognoms o raó social, i si és el cas, persona que el pot substituir. 
- Fotografia del titular de la llicència i també de la persona suplent de carnet. 
- Adreça 
- Document nacional d'identitat 
- Número d'identificació fiscal 
- Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar. 
- Classe d'articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar. 



- Números de telèfon on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels horaris de 
contacte més adients. 

La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una còpia dels documents següents: 
- Domiciliació bancària per cobrar el rebut trimestral, si s'escau. 
- Escriptura de constitució de societat, en el cas de persones jurídiques. 
- Documentació fiscal que habiliti l'activitat mercantil. 
- Justificant d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de 
pagament de l'any en curs, o bé compromís de donar-se d'alta en el cas d'obtenir la 
llicència municipal. 
- Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de 
residència i de treball corresponents. 
- Quan es tracti de comerciants i venedors del sector alimentació, és obligatòria la 
possessió del Carnet de Manipulador d'Aliments. 

En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents originals a 
fi i efecte que es pugui comprovar l'autenticitat. 
 
ARTICLE 7. L'autorització municipal als venedors ambulants en llocs fixos, s'estendrà des de la 
data de concessió de la llicència fins el dia 31 de desembre de cada any, tot i que s'admet la 
renovació tàcita mentre el titular de la llicència no expressi el contrari i compleixi amb les 
obligacions descrites en el present reglament. 
 
ARTICLE 8 L'autorització municipal serà personal i no es podrà cedir o sobrenedar a tercers. 
L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
ARTICLE 9. Existirà una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones 
interessades a obtenir una llicència per exercir la venda no sedentària i ambulant i que no es 
pugui concedir per manca de llocs disponibles. L'adjudicació dels llocs es fa seguint l'ordre de 
prioritat següent: primer, els veïns de La Pobla de Mafumet, i segon, per ordre cronològic de les 
sol·licituds; tanmateix, en ambdós supòsits, s'han de respectar les limitacions que s'hagin pogut 
establir pel que fa als tipus de productes que es poden comercialitzar en els diferents parades. 
 
ARTICLE 10. La relació o llista de les sol·licituds que no hagin estat ateses es renovarà cada 
any i s'utilitzarà per cobrir les vacants que es puguin produir durant aquest període. 
 
ARTICLE 11. Els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a la 
zona del mercat tenen un dret preferent, en el cas d'existir vacant, per accedir a una llicència 
municipal relativa a un lloc de venda emplaçat davant del seu establiment. Aquest lloc ha de 
ser de dimensions similars al de la majoria de parades del mercat. 
Els titulars d'aquests establiments resten també subjectes a l'obligació de satisfer les taxes que 
s'estableixen. 
 
ARTICLE 12. Una vegada s'hagi concedit la llicència corresponent al comerciant, se li lliura un 
carnet o credencial amb la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, el número de lloc 
adjudicat, la zona del mercat destinada, els metres quadrats a ocupar i els productes concrets 
que pot comercialitzar. 
El carnet o la credencial ha d'estar sempre en poder de la persona interessada i s'ha d'exhibir 
al públic, de manera visible i permanent, a la parada de venda, al igual que els preus de venta 
dels productes. 
 
CAPÍTOL III. Titularitat, transmissibilitat i canvi del lloc de venda 
 
ARTICLE 13. La llicència municipal per exercir la venda amblant i no sedentària és personal, 
però en nom del comerciant titular poden exercir l'activitat el seu cònjuge, la seva parella 
estable i els seus fills i les seves parelles legals. També els empleats que estiguin donats d'alta 
a la seguretat social per compte del titular. La identitat del venedor substitut s'ha de comunicar 
prèviament a l'Ajuntament i presentar fotografia. 
 
ARTICLE 14. Les peticions de concessió de llicència, i també les de traspassos i modificacions 
per a tots els mercats setmanals, les resol l'Alcaldia, sens perjudici de la seva expressa 
delegació a la Junta de Govern Local.  



Les llicències: 
- Són personals i intransferibles, amb les consideracions que s'estableixen a 
l'article 17 d'aquest Reglament. 
- Tenen un període de vigència anual, de l'1 de gener fins al 31 de desembre. 
- Ningú no pot ser titular de més d'un lloc de venda al mateix mercat. 

 
ARTICLE 15. Transmissibilitat de les llicències. 
La llicència és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació: 

- Per actes entre vius entre cònjuges (o unions estables de parella) o entre pares i fills, 
sempre i quan s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent del titular 
autoritzat. 
- Per actes per causa de mort, en cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i 
sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos 
mesos a partir de la defunció. 
- La sol·licitud de transmissió de la llicència s'ha de fer mitjançant una instància 
explicant els fets i l'han de signar el cedent i el cessionari. En cas de defunció la 
sol·licitud l'ha de presentar un successor legal, amb renúncia escrita i expressa de tots 
els altres possibles successors. A la petició cal adjuntar-hi tota la documentació que 
preveu l'article 6 i, a més, la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en 
el seu cas, la condició de successor legal. 
- En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicència, 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'ha de renovar trimestralment. - Si el titular de la llicència és una persona 
jurídica, la transmissió no es pot fer. 

 
ARTICLE 16. Les associacions de venedors que es constitueixin legalment, representen els 
venedors i col·laboren amb l'Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal 
d'aconseguir una més bona organització i un control més eficaç. Abans de prendre decisions de 
transcendència general que afectin els venedors, cal que es tingui en compte l'opinió 
d'aquestes associacions d'acord amb la seva responsabilitat, però la decisió final és 
competència de l'Ajuntament. Així mateix, l'Ajuntament pot establir convenis amb les diverses 
associacions, especialment pel que fa a la recaptació de les taxes que s'estableixen, al control i 
al correcte funcionament del mercat. 
 
CAPÍTOL IV. Drets i obligacions dels titulars dels llocs de venda 
 
ARTICLE 17. Els beneficiaris de les llicències estan obligats a complir les instruccions 
d'organització i funcionament que els siguin indicades pel personal autoritzat de l'Ajuntament, i 
en tot cas pel Servei de Vigilància Municipal. 
Prèvia delegació l'Ajuntament podrà establir persones alienes a la corporació amb autorització 
suficient per ajudar al desenvolupament i assentament del Mercat. 
 
ARTICLE 18. Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda 
determinats per l'Ajuntament. Els venedors han d'instal·lar les seves parades o llocs de venda, 
que han de ser desmuntables o transportables amb els seus propis mitjans i amb les degudes 
condicions de seguretat, higiene i protecció exigides per la normativa específica vigent. 
 
ARTICLE 19. El venedor autoritzat està obligat a ocupar estrictament l'espai que tingui 
assignat, que serà sempre el mateix, sense que pugui ocupar cap altre lloc ni envair els espais 
destinats a passadissos, altres parades, accessos als locals comercials o industrials, als 
habitatges i als edificis d'ús públic. Les parades han de guardar l'alineació anterior i posterior 
corresponent. 
No obstant això, l'Ajuntament pot modificar l'espai concret assignat als paradistes, de forma 
temporal o definitiva, quan existeixin raons objectives que ho aconsellin (execució d'obres, 
modificació dels usos dels vials públics, celebració d'actes especials, etc.) sense que aquests 
canvis donin dret a tenir cap indemnització. 
 
ARTICLE 20. Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades ni 
mercaderies ni productes que puguin representar algun perill pels vianants, o els puguin 



obstaculitzar el pas. No serà autoritzada l'exhibició de mercaderies directament sobre el terra o 
paviment i la seva alçada respecte del nivell de terra no serà inferior als 80 centímetres, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
ARTICLE 21. Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari públic 
urbà, amb independència del motiu que determini aquesta conducta. 
 
ARTICLE 22. Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament 
assenyalats els seus preus. 
 
ARTICLE 23. Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin 
publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat 
abusiva que atempti contra els drets d'altres comerciants. S'exceptuen els venedors de discos, 
caseres, CD o similars, als quals es permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a 
la venda, així com aquelles parades que, per la seva excepcionalitat, puguin ser autoritzades 
per l'Ajuntament, sempre que el volum no sigui excessiu ni molest i compleixi les limitacions 
que s'estableixen reglamentàriament a l'Ordenança de Policia i Bon Govern de l'Ajuntament de 
la Pobla de Mafumet. 
 
ARTICLE 24. La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres dimecres 
seguits o cinc d'alterns dintre de cada semestre podrà donar lloc a l'extinció de la llicència i en 
conseqüència, l'Ajuntament podrà adjudicar-la a un nou sol·licitant llevat, que sigui justificat 
prèviament per vacances. 
Així mateix, si algun titular de llicència ocasionalment no pot ocupar el seu lloc de parada, previ 
avís a l'Ajuntament, aquest espai el podran ocupar els paradistes que ho sol·licitin durant el 
període d'absència previst. En tot cas, si no ha mediat avís del paradista titular i si a les 8:30 h 
del matí no ha ocupat la parada, L'ajuntament podrà autoritzar la seva ocupació 
provisionalment per aquell únic dia a un altre paradista en funció de la llista d'espera. 
L'autorització de l'ocupació provisional d'una parada l'haurà d'efectuar l'alcalde o bé, el regidor 
en qui delegui. 
 
CAPÍTOL V. Sobre el muntatge, desmuntatge i la neteja del mercat 
 
ARTICLE 25. L'horari apte per a l'ocupació de les parades serà de les 7 del matí fins a les 3 de 
la tarda. Les operacions de muntatge de les instal·lacions es realitzaran únicament entre les 7 i 
les 9 hores, i les de desmuntatge, entre les 13:00 i les 15:00 hores. 
 
ARTICLE 26. Els vehicles no podran romandre en l'espai destinat a mercat més temps de 
l'estricament necessari per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies. Un cop feta la 
instal·lació, s'aparcaran correctament als llocs destinats a l'efecte. Se n'exceptuen els vehicles 
que formen un sol cos amb la parada de venda els quals tenen a tots els efectes la condició de 
parada ambulant i aquells que l'Ajuntament hagi autoritzat expressament per causes 
justificades. 
 
ARTICLE 27. Els venedors estan obligats a complir les normes de la policia urbana i a no 
causar molèsties al veïnat, i han de mantenir net al llarg de totes les hores de durada del 
mercat el recinte de la seva pròpia parada. Per això, totes les parades disposaran 
obligatòriament d'una suport per col·locar-hi les bosses d'escombraries on hi aniran dipositant 
de forma controlada al llarg de tot el matí les deixalles que puguin anar generant. 
Article 28. Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar l'espai ocupat i el seu 
entorn immediat completament nets, no podent quedar-hi papers i cartrons abandonats, caixes 
de cartró, fusta o plàstic, embalatges o d'altres deixalles (bosses de plàstic, blisters, penja-
robes, film, etc.) En qualsevol cas, la prohibició de llençar i deixar residus a terra que afecta els 
venedors es fa extensiva també als propis usuaris del mercat en tot l'espai que aquest ocupa, 
incloent les zones d'aparcament i qualsevol altre espai de la via pública. 
Com a criteri general de l'activitat del mercat, els venedors procuraran sempre prevenir, 
minimitzar i residus i, com a posseïdors finals d'aquells que no hagin pogut evitar, esdevindran 
els responsables de llur correcta gestió i els lliuraran convenient separats per materials per a la 
seva reutilització, reciclatge o valorització. Així, els residus finalment generats es dipositaran en 
bosses en el lloc de la parada per la seva recollida. 



En el cas de les parades de fruita i verdura es posarà especial atenció en no embrutar el terra 
amb els seus productes. 
Per norma general, les caixes de cartró s'hauran de deixar ben plegades en la parada 
corresponent. 
 
CAPÍTOL VI. Condicions especials dels llocs de venda de productes d'alimentació. 
 
ARTICLE 29. Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits 
especials següents: 
- Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix la 
normativa vigent. 
- No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es 
refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment. 
- Els embolcalls han de ser sempre nous. 
- Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran de 
permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de materials 
resistents, llisos, impermeables i no tòxics. Caldrà disposar del material adequat per a la neteja 
i desinfecció de l'equip i de les eines de treball, així com per a la neteja dels aliments. 
- Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància 
de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. 
- Tots els productes alimentaris es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol risc de 
contaminació. 
- Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del públic i, 
si no és possible, serà obligatori l'ús de cartells que prohibeixin manipular-los o tocar-los. 
- Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent. 
 
CAPÍTOL VII. Règim tributari 
 
ARTICLE 30. La quantia de les taxes i la forma de pagament per a l'atorgament de llicències 
per exercir la venda ambulant en el lloc assignat, i també per a l'ocupació del domini públic 
inherent a l'activitat sigui de forma permanent o bé ocasional serà l'establerta a l'Ordenança 
fiscal de referència que sigui aprovada per l'Ajuntament. 
La manca de pagament de les taxes determinarà l'extinció de la llicència. 
Les tarifes de la taxa seran les que figuren als epígrafs corresponents, essent aquestes 
compatibles entre sí. 
 
CAPÍTOL VIII. Infraccions i sancions 
 
ARTICLE 31. L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix una 
infracció que es classifica en lleu, greu o molt greu. 
Es consideren infraccions lleus: 

- No tenir la llicència i altres documents que emparen l'exercici de la venda ambulant a 
disposició del personal del mercat, i/o no tenir col·locada en lloc visible i permanent la 
corresponent autorització. 
- Tenir les instal·lacions i elements materials de venda en mal estat. 
- Emetre sorolls molestos per al públic en general. 
- Qualsevol altra contravenció d'aquest reglament que no es prevegi expressament 
coma infracció greu o molt greu. 

Es consideren infraccions greus. 
- Muntar abans de l'hora establerta en aquesta Ordenança, o no desmuntar ni retirar les 
instal·lacions després de l'horari fixat així com el desplaçament o modificació de 
mobiliari urbà. 
- Modificar la configuració, grandària, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les 
condicions de la llicència. 
- Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels dies i horaris 
establerts. Igualment, envair passos, passadissos i accessos a locals, indústries o 
habitatges. 
- No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de força major. Ocupar un 
espai diferent de l'autoritzat i/o ocupar-se de la parada una altra persona sense que 
hagi estat degudament autoritzada. 



- Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts. 
- Fer cas omís als preceptes recollits en l'article 29 relatius a la reducció dels residus i a 
la correcta gestió dels que no es puguin evitar. 
- Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes 
alimentaris, sens perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més 
intensitat, si així ho preveu la normativa legal sectorial aplicable. 
- La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en un mateix període de sis mesos. 

Es consideren infraccions molt greus: 
- La comissió d'actes greus que alteren l'ordre intern del mercat, provocar baralles o 
discussions, i/o l'incompliment de les ordres que dicta l'autoritat competent. 
- El traspàs, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense comptar amb 
la deguda autorització municipal, i la transmissió de la llicència sense complir els requisits 
d'aquest Reglament. 
- La instal·lació de llocs de venda sense llicències i/o la manca de pagament dels drets i taxes 
corresponents. 
- La reincidència d'infraccions greus dins del mateix període de dos anys. 
 
ARTICLE 32. La imposició de sancions per la comissió d'infraccions lleus es realitza de la 
manera següent: 
a) Es notifica la resolució d'inici del procediment i la proposta de resolució, simultàniament al 
presumpte responsable. 
b) Es concedeix un termini de deu dies per a formular al·legacions i proposar proves al 
presumpte responsable. 
c) Sense fer cap més altre tràmit, l'expedient s'eleva a l'òrgan competent perquè el resolgui. 
 
ARTICLE 33. Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol es 
poden imposar les sancions següents: 

- Per a infraccions lleus: 
Advertiment 
Multa fins a 50 euros 

- Per a infraccions greus: 
Suspensió temporal de l'activitat per un termini màxim de dues setmanes. 
Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament. 

- Per a infraccions molt greus: 
Multa fins a 150 euros 
Suspensió temporal de l'activitat per un termini entre un a sis mesos. 

Extinció de l'autoritat per exercir la venda. 
La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d'extinció. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Aquesta Ordenança s'entén sense perjudici de l'autorització d'ocupació de via pública, que 
excepcionalment es pugui adoptar per l'òrgan competent per a la instal·lació de parades en 
festes tradicionals, atraccions de fira, venta de roses i llibres. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
En atorgar-se les primeres llicències anuals de venda després de l'entrada en vigor d'aquests 
reglament, es donarà preferència als venedors ambulants que, amb anterioritat a l'aprovació i a 
l'entrada en vigor del reglament, ja ocuparà un lloc de venda i que reuneixen les condicions que 
s'exigeixen a l'article 6. Es procurarà respectar, en la mesura que sigui possible, la ubicació 
concreta de la qual havien gaudit. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest Reglament entra en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des de la 
publicació completa del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”. 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva 
publicació. 
 
La Pobla de Mafumet, 23 de gener de 2008. - L'ALCALDE, Joan Maria Sardà i Padrell. 


