Vilanova de la Barca
REGLAMENT DE LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA AL
MUNICIPI DE VILANOVA DE LA BARCA
ARTICLE 1. Disposicions generals
El present reglament té per objecte la regulació de la venda ambulant o no sedentària en el terme
municipal de Vilanova de la Barca, en compliment del disposat en els articles 66 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, 53 a 55 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç
Minorista, 1 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, 13 a 19 i 45 a 52 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç
interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de
febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, i articles 1 a 8 del Reial Decret 199/2010, de 26 de
febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària.
El comerç ambulant solament podrà ser exercit per persones físiques o jurídiques, amb plena
capacitat jurídica i d’obrar, en els llocs i emplaçaments que concretament s’assenyalin en les
autoritzacions que expressament s’atorguin, i en les dates i pel temps que es determinin.
ARTICLE 2. Concepte i modalitats
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per comerç ambulant el realitzat per comerciants, fora
d’un establiment comercial permanent de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en
els perímetres i en els llocs comercials desmuntables o transformables, i en els termes i les
condicions establertes en el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
A aquestes efectes s’entén per:
1. Venda no sedentària en mercats fixos: aquella que s’autoritza en determinats llocs annexos
als mercats que tenen seu permanent a les poblacions.
2. Venda no sedentària en mercats periòdics: aquella que s’autoritza als mercats que es fan a les
poblacions, en llocs establerts, amb una periodicitat habitual i determinada.
3. Venda no sedentària en mercats ocasionals: aquella que s’autoritza en mercats esporàdics que
es fan amb motius de festes o esdeveniments populars.
4. Venda no sedentària de productes de naturalesa estacional en llocs instal·lats a la via pública:
aquella que, amb criteris restrictius i excepcionals, pot autoritzar-se, una vegada fixats el
nombre de llocs i el seu emplaçament o zones determinades on s’hagi de portar a terme.
5. Venda no sedentària mitjançant camions-botigues en zones insuficientment dotades
d’equipaments comercials: aquelles que amb criteris restrictius puguin autoritzar-se mentre duri
aquesta insuficiència, una vegada fixats el lloc i la periodicitat de la seva ocupació.
ARTICLE 3. Requisits i llicències
1. Per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària els interessats presentaran una
sol·licitud, en forma de declaració responsable signada, en què manifestin que compleixen els
requisits establerts, que estan en possessió de la documentació que així ho acredita a l’inici de
l’activitat i que mantindran el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
2. El contingut de la declaració responsable comprendrà els següents extrems:
a) Estar donat d’alta en l’epígraf o en els epígrafs corresponents a l’Impost d’activitats
econòmiques i estar al corrent en el pagament de la tarifa o, en cas d’estat exempt, estar donat
d’alta en el cens d’obligats tributaris.
b) Estar donat d’alta en el règim de la seguretat social que li correspongui i al corrent de
pagament de les cotitzacions socials.
c) Els prestadors procedents de tercer països hauran d’acreditar el compliment de les
obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i de
treball.
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d) Reunir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes i
serveis que es disposin per a la venda.
Juntament amb aquesta declaració responsable s’adjuntarà una còpia del DNI/NIE del
sol.licitant, dues fotografies del propietari i còpia del full de transport.
3. L’autorització de l’Ajuntament es concedirà per un termini màxim d’un any, i podrà ser
revocada unilateralment per l’administració local en cas d’incompliment de la normativa no
donant dret, en aquests casos, a indemnització ni compensació de cap mena.
4. L’autorització serà transmissible, prèvia comunicació a l’administració competent.
5. L’autorització municipal definirà el termini de la seva validesa, les dades identificatives del
titular, el lloc on es pugui exercir l’activitat, el seu horari i les dates en què es podrà dur a terme
així com els productes autoritzats per a la venda.
6. El pagament de les taxes que les ordenances fiscals municipals estableixin per a aquests tipus
de vendes ambulants es farà el mateix dia de la venda.
ARTICLE 4. Venda ambulant en mercats ocasionals o periòdics i altres supòsits de venda
1. Venda ambulant en mercats periòdics.
La zona urbana d’emplaçaments autoritzats per a l’exercici de la venda ambulant en mercats
periòdics serà la següent:
- Travessera del Carme, en el tram comprès entre el carrer del Carme i el carrer Església: vial
sense nom colindant amb el recinte del camp de futbol amb gespa natural, i carrer Major, en el
tram comprès entre el carrer sense nom i la calçada lateral de la carretera C-13.
L’Ajuntament establirà el nombre total de llocs permesos i llurs dimensions a fi de donar
fluïdesa a la zona de públic. Per resolució municipal es podrà ampliar, reduir o modificar el
nombre de les parades autoritzades.
El calendari del mercat periòdic serà setmanal i es celebrarà en divendres.
2. Venda ambulant en mercats ocasionals.
L’Ajuntament autoritzarà la venda ambulant en mercats ocasionals durant els dies de la Festa
Major del municipi emplaçant-se en els llocs habilitats a l’efecte, vora les firetes i les atraccions,
establint la Corporació Local el seu nombre i llurs dimensions.
3. Disposicions comunes per a la venda ambulant en mercats periòdics i ocasionals.
La venda ambulant es realitzarà en llocs o instal.lacions desmuntables o transportables, tenint en
compte que la seva instal.lació ha d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per la
normativa específica vigent.
Els productes a la venda no podran exhibir-se en cap cas directament sobre el sòl o paviment, i
sempre que les seves característiques de volum i pes ho permetin hauran de situar-se a una
altura no inferior a 80 cm. d’alçària respecte al nivell del sòl.
4. Altres supòsits de venda.
La venda de productes d’alimentació de temporada i la venda directa per agricultors dels seus
propis productes podrà ser autoritzada per l’Ajuntament tant en la modalitat de venda ambulant
com en mercats ocasionals i periòdics.
ARTICLE 5. Productes objecte de venda
1. Les autoritzacions hauran d’especificar el tipus de productes que poden ser venuts.
2. Només podrà autoritzar-se la venda de productes d’alimentació i herbodietètica quan
compleixin els requisits que imposi la normativa sanitària.
ARTICLE 6. Obligacions
Els venedors ambulants hauran de complir en l’exercici de la seva activitat mercantil la
normativa vigent en matèria d’exercici del comerç, de disciplina de mercat i defensa dels
consumidors i usuaris; així mateix, hauran de disposar en el lloc de venda de les factures i
documents que confirmin la procedència dels productes, així com de cartells o etiquetes que
mostrin visiblement al públic els preus de venda dels productes oferts i, en relació amb la venda
de productes de l’alimentació, el corresponent carnet de manipulador d’aliments.
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ARTICLE 7. Informació
El comerciant haurà de tenir exposada per al públic i per a les autoritats que realitzin actuacions
inspectores, en forma fàcilment visible, l’autorització municipal i una adreça per a la recepció
de les possibles reclamacions durant l’exercici de l’activitat.
ARTICLE 8. Infraccions i classes d’infraccions
1. Constitueixen infraccions al que estableix aquest reglament les previstes als articles 45 i 46
del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre.
2. Tindran la consideració d’infraccions les accions i omissions que contravinguin l'establert en
el present reglament, les quals podran ser lleus, greus i molt greus.
2.1. Es consideraran infraccions lleus aquelles inobservances a aquest reglament que no estiguin
tipificades ni com a infraccions greus ni com a molt greus, així com les simples irregularitats en
el compliment del present reglament, sempre que no causin perjudicis directes de caràcter
econòmic.
2.2. Es consideraran infraccions greus:
- La reincidència en la comissió d’infraccions considerades com a lleus en un mateix període de
sis mesos.
- Quan no sigui procedent qualificar-les de molt greus.
2.3. Es consideraran infraccions molt greus:
- La reincidència d’infraccions greus dintre del mateix període de dos anys, sempre que no es
produeixin alhora a conseqüència de la reincidència en infraccions lleus.
Qualsevol tipus d’infracció podrà comportar la retirada de l’autorització municipal.
ARTICLE 9. Reincidència
Es considera reincidència quan al cometre una infracció el culpable hagi estat sancionat amb
anterioritat mitjançant resolució ferma. No es computen els antecedents infractors cancel·lats.
ARTICLE 10. Sancions
Les infraccions al previst en aquest reglament seran sancionades d’acord amb el previst a la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i demés legislació aplicable.
ARTICLE 11. Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuran als cinc anys, les greus als dos anys i les lleus als sis
mesos. Aquests terminis es contaran a partir de l’endemà del compliment de la resolució
sancionadora.
2. En el cas de reincidència, els terminis per computar la prescripció s’incrementen en el 50%.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament municipal sobre la venda no sedentària (mercat municipal) de
Vilanova de la Barca, vigent des del dia 26 de novembre de 1992.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Per allò no previst en aquest reglament s’aplicarà el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març,
sobre comerç interior, en la seva modalitat de venda no sedentària i de venda itinerant en
vehicles-botiga així com el disposat en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç
Minorista, la normativa vigent en matèria higiènicosanitària i de protecció del consumidor i el
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Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no
sedentària.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
El present reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estant en vigor fins a la seva modificació
o derogació expresses.

Aquest Reglament ha estat aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova
de la Barca, en sessió ordinària celebrada en data 21 de setembre de 2010, esdevenint
definitivament aprovat al no haver-se presentat durant el termini d’exposició pública cap
al·legació o reclamació contra el mateix.
El text complet del Reglament de la venda ambulant o no sedentària al municipi de Vilanova de
la Barca ha estat publicat al BOP núm. 22, de data 12 de febrer de 2011, i en extracte al DOGC
núm. 5840, de data 18 de març de 2011.
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