
ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 2  

REGLAMENT DEL MERCAT SETMANAL DE PORRERES  

 

Capítol I. Disposicions Generals  

 

Article 1. Dia de la celebració del mercat. 

 

  1.1. La venda no sedentària, queda autoritzada en aquest municipi tots els dimarts 

 no festius de l’any. Aquella setmana en què el dimarts sigui festiu, el mercat es 

 realitzarà l’anterior dia feiner. 

 

 1.2. Fora dels supòsits prevists en el paràgraf anterior, la celebració del mercat 

 solament es podrà autoritzar excepcionalment per la Batlia. 

  

Capítol II. De les autoritzacions per a la venda no sedentària  

 

Article 2. Titulars dels llocs de venda.  

 

 2.1. Poden ser titulars dels llocs de venda les persones físiques i jurídiques.  

 L’autorització serà personal i el/la titular exercirà habitualment la venda, però 

 podran exercir l’activitat en nom del/ de la comerciant/a, el/la seu/seva cònjuge /la 

 seva parella estable acreditada i els seus fills majors d’edat, així com els/les 

 empleats/des que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per compte del/la 

 titular comerciant/a.  

 

 2.2. En el supòsit de no mantenir la activitat en la parada, en cas de malaltia o per 

vacances del /de la titular, aquest/a, tindrà obligació de notificar a l’Ajuntament la 

circumstancia esmentada i el nom del familiar directe o empleat, que el/la 

representarà en la seva absència. 

 

 2.3. Les autoritzacions son intransferibles i no podran ser sots-arrendades o cedides 

 a tercers. 

 

 

 



 

Article 3. Sol·licitud d’autorització.  

 

 3.1. Les persones interessades en l’obtenció de la corresponent autorització 

 municipal per a l’exercici de la venda al mercat setmanal presentaran a 

 l’Ajuntament una sol·licitud (que poden recollir a les oficines de l’Ajuntament), 

 especificant-hi: 

 
  - Dades personals: nom i cognoms, núm. DNI, domicili i telèfon a efectes de 
  notificació. 
 
  - Els articles que pretenen vendre 
 
  - Els metres d’ocupació que es sol·liciten. 
 
 3.2. No poden sol·licitar noves autoritzacions aquells que ja siguin titulars. 

 

 3.3. Previ pagament de les taxes corresponents assenyalades a l’Ordenança Fiscal 

 Vigent, la Batlia, si s’escau, atorgarà l’autorització sol·licitada. 

 

Article 4. Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària.  

 

Per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat setmanal, els/les comerciant/as 

hauran de complir els requisits següents: 

  

 a) Estar donats d’alta i al corrent de pagament, a l’epígraf o epígrafs corresponents, 

 de l’Impost sobre activitats econòmiques, en el seu cas.  

 

 b) Estar donats d’alta al Règim de la Seguretat Social que correspongui.  

 

  c) Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 

 aplicar als productes que tinguin a la venda. 

 

  d) Quan es tracti de comerciant/as estrangers, acreditar, a més a més, que estan en  

 possessió dels permisos de residència i de treball per compte d’allò, que estableix la 

 normativa específica vigent. 

  



 e) Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària en aquest 

 mercat.  

 

 f) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen per a aquest tipus de 

 venda, en els terminis notificats per l’anualitat.  

 

 g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 

 sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells 

 productes que ho requereixen, segons les disposicions vigents.  

 

 h) Presentar una fotografia del/ de la titular mida carnet.  

 

Article 5. Atorgament de les autoritzacions  

 

 5.3. L’autorització de l’Ajuntament es concedirà per un període no superior a sis 

 mesos, moment en què s’haurà de fer la renovació de la llicència corresponent 

 (abans del 31 de gener i abans del 31 de juliol).  

 

 5.4. Un cop autoritzat es lliurarà a l’interessat/da una placa d’identificació on 

 constarà el nom del mercat, el número de llicència, en el que figuraran les dades 

 següents: 

 

 Nom del/de la titular, període de vigència de l’autorització, carrer o lloc on pugui 

 exercir l’activitat, la longitud de metres reservada, i denominació o productes pels 

 quals és vàlida.  

 

 Aquesta placa haurà d’ésser exhibida de manera visible i permanent al frontal de la 

 parada de venda. 

 

Article 6. Renovació de l’autorització 

 

 6.1. Un cop extingides les autoritzacions, els/les titulars de parades interessats en 

 renovar l’autorització, hauran de presentar, en la data que s’estableixi, sol·licitud de 

 renovació seguint el mateix procediment que per al seu atorgament.  

 



 6.2. Qualsevol usuari/a d’una parada de venda al mercat setmanal que no hagi 

 satisfet l’import anual en els períodes de cobrament voluntari fixats a la 

 corresponent liquidació de la taxa, perdrà tots els drets sobre la seva parada fixa en 

 l’esmentat mercat, sense tenir dret a cap tipus de reclamació. 

 

6.3. Es podrà declarar vacant i objecte de nova adjudicació la parada quan no sigui 

 ocupada pel seu titular durant 3 mercats consecutius, sense justificar.  

 

Article 7. Transmissibilitat de l’autorització. 

 

7.1 No es permet la cessió de parades ni el sots-arrendament. No obstant, s’admetrà 

la transmissibilitat de l’autorització a favor del/de la cònjuge o parella estable 

acreditada i fills del/de la titular en els casos de jubilació, incapacitat física i 

defunció.  

 

Capítol III. De l’exercici de la venda no sedentària en el recinte del mercat setmanal  

 

Article 8. Horaris  

 

8.1.L’activitat de venda en el mercat es celebrarà de les 8.30 i 13:00 hores. El 

muntatge podrà realitzar-se a partir de les 6 hores, i el desmuntatge haurà de 

finalitzar obligatòriament no més tard de les 14:30 hores.  

 

8.2.Mitja hora abans de l’obertura del mercat, és a dir a les 8.00, els cotxes, camions 

 i vehicles de tota classe relacionats amb el mercat, cal que hagin fet les operacions 

 de descàrrega. Els venedors aparcaran fora de la zona del mercat, a la plaça de toros 

 o bé al parc de n’Hereveta. A les oficines municipals es facilitarà un cartró amb un 

 número que es deixarà dins el cotxe a un lloc visible per tal que la policia local 

 tengui en compte que és propietat del venedor/a en cas d’obstaculitzar el pas o mal 

 estacionament.  

 

8.3.Entre les 13.00 i 14.00 hores, les parades del mercat hauran de desmuntar i 

 caldrà deixar el lloc en perfecte estat de neteja. Serà obligació inexcusable del/ de la 

 titular la recollida de la totalitat de les deixalles i escombraries i la seva col·locació 



 en receptacles tancats en l’espai de parada o en el lloc que amb aquesta finalitat 

 disposi l’Ajuntament .  

  

Article 9. Emplaçament de les parades. 

 

9.1.La longitud de la parada s’ajustarà, a la que en cada cas s’autoritzi. 

 

9.2.En la jornada de que un espai de parada no fos ocupat per el/la comerciant/ a 

habitual, els/les comerciant/as d’esquerre i dreta exclusivament podran compartir 

l’espai a precari, per tal de donar continuïtat al mercat.  

 

9.3.Discrecionalment es disposaran passos d’evacuació entre parades.  

 

Article 10. Exercici de la venda.  

 

 10.1. En tot moment, el/la comerciant/a prendrà mesures per mantenir recollits els 

 residus que es generin com a resultat de la seva activitat. 

 

 10.2. A petició del / de la titular de parada es podrà autoritzar la no assistència al 

 mercat per un període de fins a tres mesos. 

 

 10.3. Els comerciants ambulants hauran de respondre de qualsevol desperfecte o 

 dany causat i abonar les despeses que se’n derivin. 

 

 

Capítol IV. Inspecció, infraccions i sancions  

 

Article 11. L’incompliment del present Reglament en tant que suposi infracció a la 

Disciplina de Mercat serà sancionat.  

 

Article 12. Les infraccions a les disposicions d’aquest Reglament es qualificaran com a 

lleus, greus i molt greus.  

 

 12.1. Es consideren faltes lleus.  



 a) El comportament contrari al bon costum que produeixi molèsties, dins el recinte 

 del mercat.  

 

 b) No tenir en lloc visible la placa d’identificació on consta el número de llicencia.  

 

 c) Ignorar les instruccions del personal encarregat del mercat. 

 

 d) La negligència en el correcte dipòsit dels residus resultants de la activitat. 

 

 e) La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i 

 un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.  

 

 f) L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.  

 

 g) L’ocupació de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc 

 assignats. 

 

 h) Qualsevol altra infracció d’aquest Reglament no constitutiu de falta greu o molt 

 greu.  

 

 12.2. Es consideren faltes greus:  

 

 a) La reiteració de qualsevol falta lleu, en un període de 6 mesos.  

 

 b) Les discussions que produeixin escàndol, dins el recinte del mercat.  

 

 c) Ignorar les instruccions que discrecionalment i per el bon funcionament del 

 mercat pugui dictar l’Ajuntament. 

  

 d) L’actuació expressa que provoqui danys a bens públics o privats. 

 

 e) La ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

 parades laterals.  

 



 f) La negativa a o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 

 requerida pels agents de l’Ajuntament, amb vista al compliment de  les funcions 

 d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte del present 

 Reglament, com també el fet de subministrar informació inexacta o  documentació 

 falsa.  

 

 12.3. Es consideren faltes molt greus: 

  

 a) La reiteració de qualsevol falta greu, en un període de 6 mesos.  

 

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

 

 c) El sots-arrendament o cessió de part o la totalitat de l’espai autoritzat. 

 

 d) Tenir treballant a la parada menors en edat d’escolaritat obligatòria. 

 

 e) La venda de productes no autoritzats per la normativa vigent.  

 

 f) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

 funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 

 d’inspecció en les matèries objecte del present Reglament.  

 

 g) La no utilització, sense la deguda justificació, del lloc reservat per tres dies 

 seguits de mercat o vuit alterns.  

 

 h) La manca reiterada de neteja del lloc reservat i del seu entorn, un cop finalitzat el 

 mercat i retirades les instal·lacions.  

 

 i) La utilització de l’autorització per persones diferents a les previstes en l’article 6. 

 d’aquest Reglament. 

 

 j) La manca sobrevinguda d’algun dels requisits establerts a l’article 8 d’aquest 

 Reglament. 

 

 



Article 13. Les infraccions tipificades en l’article anterior podran ésser sancionades segons 

s’indica més endavant, sense perjudici de què en el futur pugui establir qualsevol variació 

de la legislació del règim local, i sense per això deixar de donar comptes a altres organismes 

competents que puguin imposar sancions més elevades.  

 

 13.1. Per faltes lleus:  

  − Advertiment.  

  − Multa de 90,00 euros. 

 

 13.2. Per faltes greus:  

  − Multa d’entre 90,00 a 400,00 euros.  

  − Suspensió de l’autorització d’un a tres mesos.  

 

 13.3. Per faltes molt greus:  

  − Multa d’entre 400,00 a 900,00 euros.  

  − Suspensió de l’autorització per a la resta del exercici.  

  − Retirada de l’autorització.  

 

La comissió d’alguna d’aquestes infraccions, comportarà la retirada de l’autorització.  
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