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REGLAMENT DE VENDA AMBULANT

Article 1
El reglament de venda ambulant de Fogars de la Selva, té per objecte regular:
a) Els mercats o llocs de venda temporal i no sedentària, en zones de la via pública
degudament establertes per l'Ajuntament, per la contractació mercantil de productes
autoritzats (tèxtils, d'artesania, d'ornat, etc.)
b) La venda directa mitjançant agricultors de productes obtinguts a les seves finques.
c) La venda no sedentària mitjançant camions tenda en les situacions previstes en l'article
següent.
Article 2
Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de Fogars de la Selva, llevat
als llocs expressament autoritzats per l'Ajuntament, i als mercats tradicionals que s'instal·lin
en el municipi. Es prohibeix també la venda en camions tenda si l'Ajuntament no ho autoritza
expressament.
Article 3
Als efectes d'aquesta reglamentació, es considera venda no sedentària la realitzada per
comerciants fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional,
periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en instal·lacions
comercials desmuntables o transportables, tot incloent els camions tenda, en els termes i
condicions establerts per aquesta reglamentació.
Article 4
Els llocs de venda no sedentaris es classificaran en:
a) d'ocupació temporal
b) d'ocupació eventual
Les autoritzacions per als llocs d'ocupació temporal seran, en tots els casos, no superiors a 1
any. Les destinades a llocs d'ocupació eventual, s'atorgaran per un sol dia.
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Article 5
Per l'exercici de venda no sedentària, els comerciants hauran de complir els següents
requisits:
a) Ésser donats d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents a la quota de la llicència fiscal i al
corrent de pagament.
b) Ésser donats d'alta en el règim de la seguretat social que els correspongui.
c) Acomplir tots els requisits que estableixi la vigent legislació quant als productes que
tinguin a la venda.
d) Disposar d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el lloc
precís. Aquesta autorització s'haurà d'exhibir de manera visible i permanent en els llocs de
venda.
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per aquest tipus de vendes.
f) Quan es tracti de comerciants estrangers, acreditar a més a més, la possessió dels
permisos de residència i de treball pel seu compte, així com acreditar el compliment de
l'establert en la normativa vigent.
Article 6
Les autoritzacions atorgades/concedides per l'Alcaldia per un temps no superior a 1 any
tindran caràcter discrecional i podran ser revocades en qualsevol moment, sense que això
origini indemnització o compensació de cap classe, per incompliment de la Llei, les
ordenances municipals, aquest Reglament, i per qualsevol circumstància justificada
lliurement apreciada per l'Ajuntament.
Article 7
L'Ajuntament fixarà el nombre de llicències de venedors no sedentaris i determinarà els dies i
l’horari que correspongui per l'exercici de l'activitat.
Article 8
No s'autoritzarà la venda d'aquells productes, especialment els alimentaris, que per la seva
forma de presentació o altra circumstància no compleixin les normes tecnicosanitàries que
regulin la seva venda. En cap cas s'autoritzarà la venda ambulant de peix, pa, carns i els
seus elaborats, llet i els seus elaborats, fruites fresques i hortalisses, amb l'excepció prevista
a l'article 12.
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Article 9
Les autoritzacions seran personals i intransferibles, però podran exercir l'activitat en nom del
comerciant, el seu cònjuge, els seus fills, i els treballadors que estiguin donats d'alta a la
seguretat social a compte del titular comerciant.
Article 10
L'autorització inclourà el lloc precís on s'ha d'exercir l'activitat, i també els productes concrets
per als quals sigui vàlida.
Article 11
La venda no sedentària haurà d'exercir-se en llocs desmuntables o transportables, fins i tot
en camions tenda, tenint sempre en compte que la seva instal·lació haurà d'oferir les
condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent.
Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament sobre el terra o
paviment, i sempre que llurs característiques de volum i pes ho permetin, s'hauran de situar
a una alçada, respecte al nivell de terra, no inferior a 80 cm.
Els llocs de venda ambulant organitzaran la col·locació i dipòsit dels gèneres de manera que
no envaeixi les parades, el públic, les altres parades i demés llocs que puguin entorpir el
trànsit i circulació.
Article 12
L'Ajuntament podrà autoritzar preferentment als agricultors del seu terme municipal,
individualment o conjuntament, les vendes dels seus propis productes en els llocs que
prèviament els hagin estat fixats.
Dita autorització, que serà efectuada per l'Alcaldia, no es podrà referir a associacions o altres
entitats jurídiques.
Per obtenir autorització serà necessari presentar una certificació de la Cambra Agrària o
organisme que la substitueixi, acreditativa que l'interessat cultiva en la seva finca els articles
que pretén vendre, al temps que haurà de sotmetre's als reconeixements i controls sanitaris
adients.
La instal·lació dels llocs es realitzarà abans de les 5 hores, havent de ser retirats el dilluns,
dissabtes i vigílies de festa, com a màxim, abans de les 8 hores. Els altres dies, es retiraran
abans de les 9 hores.
Article 13
L'Ajuntament fixarà l’horari de venda en cada cas, i vetllarà pel seu estricte compliment.
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Article 14
En els casos que s'autoritzin els llocs d'ocupació eventual, els interessats s’adreçaran amb
anterioritat a l'hora que es fixi, a l'administració del Mercat, que prendrà nota de la seva
pretensió, per rigorós ordre d'arribada, estenent-se una vegada acabat el temps que
s'atorgui, les corresponents autoritzacions eventuals per l'ocupació de llocs vacants. La seva
instal·lació acabarà abans de les 9 hores.
Article 15
Queda terminantment prohibida la reserva, marcada o assenyalament de llocs pels venedors
ambulants, essent aquesta funció competència exclusiva de l'Ajuntament.
Article 16
Les autoritzacions temporals es concediran d'acord els sistemes següents:
a) Segons la naturalesa de les persones i la classe de mercaderia a vendre, tenint
especialment en compte el domicili fiscal del qui les sol·licita, i el seu compromís
d'assistència al mercat.
b) Mitjançant oferta de sol·licituds, tot establint un rigorós torn d'antiguitat i altres
característiques i mèrits per la concessió dels llocs.
c) Mitjançant conveni entre entitats representatives dels venedors no sedentaris,
degudament legalitzats en l'àmbit de competència d'aquest Ajuntament.
Tot això s'entendrà tenint en compte la legislació vigent i l'article 38 de la Constitució que
reconeix la llibertat d'empresa.
Article 17
Els mercats depenen directament de l'Alcaldia, que serà representada per un consellerdelegat.
L'ordre públic i seguretat seran competència de la Policia Municipal.
La inspecció sanitària dels productes, anirà a càrrec dels corresponents òrgans municipals.
Article 18
El cobrament de les corresponents taxes correspon a la Dipositaria Municipal que es podrà
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valer dels serveis del propi mercat, entitat bancària, de les oficines municipals o del sistema
de concert econòmic.
Article 19
En els llocs de venda ambulant no s'hi podrà vendre altres articles que els declarats per
l'atorgament d'autoritzacions i emparats per l'oportuna llicència fiscal.
Article 20
L'Ajuntament fixarà discrecionalment el nombre de parades dedicades a cada activitat.
Els llocs seran atesos personalment pels titulars de l'autorització, el seu cònjuge o fills, i pels
seus ajudants degudament autoritzats, i prèvia legalització de la seva situació laboral.
Article 21
Els venedors, observaran les següents disposicions:
·Utilització d’un bon tracte amb el públic.
· No canviar l'article a vendre en el lloc adjudicat durant el termini d'autorització.
· Es prohibeix la venda d'objectes perniciosos, pornogràfics, perillosos o nocius per a la
salut pública.
· Es prohibeix expressament la realització d'operacions de venda fora del lloc o per persona
no autoritzada.
· No es podran utilitzar instruments de pesar o d’amidar no autoritzats legalment.
· Es prohibeix col·locar i dipositar gènere fora del lloc assignat.
· Es prohibeix també la parada de vehicles en els llocs acotats per a la venda ambulant.
· Els treballs de càrrega i descàrrega es realitzaran en els llocs i horaris establerts.
· Els titulars i els seus ajudants no es podran col·locar per a la venda en la part destinada al
públic.
· Els venedors ambulants tenen l'obligació de netejar els llocs ocupats.
. Els venedors titulars amb autorització temporal tenen l'obligació de concórrer, almenys,
un dia cada mes.
Article 22
L'autorització municipal caducarà:
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a) Pel transcurs del seu termini, sense que això doni cap classe de dret al seu titular, ni
tan sols el de reserva de lloc.
b) Per no acudir el seu titular al lloc, almenys, una vegada al mes, la qual cosa es farà
constar per diligència o comunicat de la guàrdia urbana i l'administrador o encarregat del
Mercat.
c) Explotació del lloc per persona no autoritzada.
d) Revocació de l'autorització municipal.
e) Per tota cessió gratuïta o onerosa, lloguer, traspàs, canvi, permuta, etc. de llocs no
siguin per l'Ajuntament.
f) Per mort del titular.
g) Per pronunciar amenaces, mal tractaments de paraula, obra contra funcionaris
relacionats de qualsevol manera amb el Mercat.
h) Per observar una conducta incorrecta i desobeir les ordres dictades per l'Ajuntament.
i) Per realitzar vendes en el lloc, persona o persones no autoritzades.
Article 23
Queda prohibida la venda de qualsevol producte encara que sigui de producció pròpia, en
establiments que no hagin obtingut llicència d'obertura, llevat si s'obté autorització expressa
de l'Ajuntament.
Article 24
Es prohibeix la venda de productes agrícoles en portals i llocs no autoritzats, llevat expressa
llicència municipal.
Article 25
Constituirà infracció a l'establert en aquest Reglament:
1. La venda practicada fora dels perímetres i llocs autoritzats, o bé transgredint els dies o
l'horari establert per la normativa vigent.
2. La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que
incompleixin els requisits administratius fixats per la llei i demés normativa d'aplicació.
3. La venda practicada en llocs que no reuneixin les condicions establertes en la llei, els
reglaments i ordenances reguladores.
6/8

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ORDENANÇA (TD01-013): ORDEN_REGLAMENT DE
VENDA AMBULANT_30042021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 1KJMF-W6YXC-GNH0S
Pàgina 7 de 8

El document ha estat signat per :
1.- Sauri Tura, Alexandra, Secretari - Interventor, de Ajuntament de Fogars de la Selva.Signat 30/04/2021
11:15

ESTAT

APROVAT
30/04/2021 11:15

Ajuntament
de Fogars de la Selva

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 13612600 1KJMF-W6YXC-GNH0S FB60E40F3975E6FC616D38CCF2D686302E35C3E0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=fogarsselva

4. La venda practicada sense exhibir de forma visible i permanent en la parada la
corresponent autorització.
5. L'incompliment del preceptuat per la legislació vigent sobre la matèria, disposicions
municipals aplicables i demés condicions fixades en la corresponent llicència.
6. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels seus agents, atès el compliment de les funcions d'informació,
investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament, així com el fet de
subministrar informació inexacta o documentació falsa.
7. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de portar-les a terme contra
els funcionaris facultats per a l'exercici objecte d'aquest Reglament.

Article 26
Les infraccions podran considerar-se lleus, greus, o molt greus.
a) Seran considerades infraccions lleus, les simples inobservances de les disposicions
aplicables i, en especial, d'aquest Reglament, sempre que no tinguin transcendència
directa de caràcter econòmic.
b) Seran considerades infraccions greus:


1. La reincidència o reiteració en la comissió d'infraccions lleus.



2. Les infraccions que, encara que es tracti de simples inobservances, tinguin
transcendència directa de caràcter econòmic.



3. Les infraccions comeses per un comerciant que es trobi en una situació de
predomini en un sector del mercat, o en una de les seves parts substancials.



4. Les infraccions establertes en els números 6 i 7 de l'article 27 d’aquest Reglament.

c) Són infraccions molt greus:
La reincidència o la reiteració de la comissió d'infraccions esmentades en els apartats 2, 3,
4 del paràgraf b).
Article 27
Les infraccions seran sancionades per l'Alcaldia d'acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: avís o multa de 10 a 30 euros.
b) Infraccions greus: multa de 30 a 60 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 60 a 100 euros.
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L'Alcaldia, en virtut de la transcendència social de la falta, el comportament especulatiu de
l'infractor, la quantia de l'operació objecte de la infracció o la quantia del benefici il·lícit,
podrà acordar la revocació de la llicència concedida.
La mateixa resolució podrà adoptar-se en els casos d'incompliment de les condicions
previstes en la llicència.
Article 28
Com acció de cautela, en cas d'infracció, l'alcalde podrà intervenir els productes exhibits pel
venedor, sense perjudici de la sanció que en el seu cas correspongui imposar, en virtut de
l'establert en aquest Reglament.
Article 29
Les infraccions comeses podran ser denunciades al departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva investigació i ampliació, si s’escau, de la sanció fixada
reglamentàriament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els comerciants actualment autoritzats per portar a terme el tipus de venda establert en
aquest Reglament tindran un termini de 6 mesos per adequar la seva situació i llicència
segons preveu el mateix Reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades quantes ordenances, reglaments i demés disposicions municipals s'oposin
al que disposa aquest Reglament.
Diligència: Per fer constar que aquesta ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
data 13 de febrer del 2004.
L’Alcalde

Josep Vilà i Camps
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