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Administració Local

2012-09523
Ajuntament de Mont-roig del Camp

E D I C T E

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2012, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora de la venda no sendentària als mercats de Mont-roig del Camp. La seva publicació es va
efectuar mitjançant edicte exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per inserció en el BOP de Tarragona núm.
150 de 29.06.2012 i en el DOGC núm. 6159 de 28.06.2012. Durant el període hàbil legalment establert no s’ha
presentat cap reclamació ni al.legació contra l’acord de Ple.

D’acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat
definitivament l’esmentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l’esmentat acord, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant el Jutat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de l’última publicació en diari oficial. 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA ALS MERCATS 
DE MONT-ROIG DEL CAMP

Exposició de motius.

La transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
ha tingut com a conseqüència la modificació, d'entre d'altres, diverses disposicions d'àmbit estatal, i autonòmic,
relatives a l'ordenació del comerç interior i més concretament a les condicions per a exercir la venda no sedentària.

El dia 3 de març de 2010 va entrar en vigor la Llei 1/2010, d'1 de març, de Comerç, per la qual es reforma la Llei
7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació de Comerç Minorista, així mateix, el 7 d'octubre de 2010, va entrar en vigor el
Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Serveis.

Aquest Decret Legislatiu modifica els articles 10,12 14 i 18 relatius a la venda no sedentària del Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior i introdueix una Disposició Transitòria per a l'aplicació del nou contingut
donat a l'article 10, respecte a les autoritzacions municipals.

Vist que el 30 de juliol de 2011, va entrar el vigor la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres que
dona una nova redacció a l'article 10 del Decret Legislatiu 1/1993, de referència i introdueix en règim transitori en
funció si les autoritzacions han estat atorgades abans o desprès de l'entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010,
de 5 d'octubre, per l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Serveis; establint-se una durada mínima
de quinze anys i prorrogables expressament per períodes idèntics.

Conseqüentment, aquesta Ordenança municipal es dicta en virtut de la facultat establerta dins del text refós sobre
comerç interior, aprovat pel decret legislatiu 1/1993 del 9 de març que regula l'exercici de la venda fora dels establiments
comercials permanents, segons la modificació introduïda per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1
La present Ordenança té per objecte la regulació de la venda no sedentària exercida en els mercats no sedentaris
existents al terme municipal, i en els que successivament s’hi instal·lin o constitueixin.

Article 2
Serà aplicable a tots els mercats no sedentaris que actualment es celebren al municipi i que són descrits a l’annex
de la present Ordenança. 



Es delega a la Junta de Govern Local la competència per modificar l’annex de la present ordenança, quelcom que
pot comportar tant la modificació o adaptació dels mercats actualment existents i les seves característiques (ubicació,
horaris, característiques de les parades, periodicitats, ... ), com l’establiment de nous mercats.
En qualsevol cas, les modificacions que operi la Junta de Govern Local així com els nous mercats que es poguessin
establir quedaran subjectes a la present Ordenança, que no podran contradir.

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS

Article 3
Aquesta ordenança regula la venda no sedentària realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial
permanent, amb periodicitat setmanal en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els
camions-botiga i en els termes i les condicions establerts en aquesta Ordenança.

Article 4
Fora dels perímetres determinats per als mercats autoritzats i dels llocs que, dins d’aquells, es fixin prèviament,
resta terminantment prohibida la venda no sedentària en el terme municipal.

Article 5
En cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament d’un mercat no sedentari, l’Ajuntament
procurarà emplaçar-lo en el lloc que reuneixi les millors condicions possibles, una vegada les circumstàncies, les
propostes i les característiques de caràcter general que, en cada moment, concorrin en el municipi.

Article 6
Els mercats ambulants tindran lloc els dies que assenyali l’Ajuntament indicats en l’annex d’aquesta ordenança.
En cas de coincidir algun d’aquests en festiu, s’avançarà al dia anterior immediat.
Els llocs de venda disposen d’un temps d’1,5 h abans i desprès de l’horari del mercat pel muntatge i desmuntatge
de la parada.
Fora dels horaris de muntatge del mercat no es permetrà la instal·lació de llocs de venda.
En el supòsit que en un dia de mercat, quedi desocupat un lloc de venda per manca d’assistència del titular, és
podrà ocupar la parada pels colindants, a parts iguals.

Article 7
Les operacions de descàrrega a l’inici del mercat s’han de fer amb la màxima celeritat possible, afavorint el pas de
la resta de venedors i al finalitzar la venda les mercaderies de cadascuna de les parades han d’estar recollides en
el moment d’entrar els vehicles al recinte a fi de reduir el temps i els perjudicis d’obstrucció del pas.

Article 8
A excepció dels vehicles adaptats expressament per a la venda, cap altre pot restar a l’interior del recinte del mercat,
durant l’horari de venda al públic.
Els agents de la Policia Local, vetllaran per al compliment d’allò que es disposa en aquest article sancionant als
infractors, en aplicació de la Normativa General de circulació.

Article 9
Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o paviment i, sempre que les
seves característiques de volum i de pes ho permetin, han de situar-se a una altura no inferior a 80 cm respecte al
nivell del sòl.

CAPÍTOL III. AUTORITZACIONS I FUNCIONAMENT DE LES PARADES

Article 10
Les autoritzacions per a la venda no sedentària seran atorgades per l’Ajuntament segons els principis de publicitat,
objectivitat, transparència i imparcialitat, respectant el règim de concurrència competitiva, per la qual cosa s’obrirà
el corresponent procediment de concurrència competitiva per a la selecció dels possibles candidats a obtenir-les,
desenvolupant-se el procediment conforme a criteris no discriminatoris, proporcionals, necessaris, clars i inequívocs,
senzills, objectius i predictibles.
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Aquest procediment de concurrència competitiva podrà tenir en compte consideracions en matèria de salut pública,
objectius de política socials, de salut i seguretat dels treballadors, de protecció del medi ambient, de conservació
del patrimoni cultural i qualsevol altra raó imperiosa d’interès general.

Article 11
Les autoritzacions són transmissibles i tenen una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l’amortització
de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes
idèntics.
Les autoritzacions solament poden ésser revocades per l' incompliment de la Llei, de la present Ordenança municipal
o del plec regulador del procediment de concurrència competitiva, i en aquests casos, no dóna dret ni a indemnització
ni a compensació de cap mena.
En el supòsit que en un període anual, es produeixi una vacant per baixa, i en funció del període anual restant, es
podrà autoritzar un canvi de lloc, o una nova adjudicació.

Article 12.- Règim de comunicació prèvia: Transmissions.
El titular de l’autorització podrà presentar davant l’Ajuntament comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva
intenció d’efectuar la transmissió del lloc de venda,  restant assabentada l’administració de la transmissió efectuada.
La transmissió de les autoritzacions implica la venda dels mateixos productes que el titular anterior, exceptuant que
es tracti d’una activitat inexistent fins al moment en el mercat o amb incidència poc rellevant.
Els canvis d’articles de venda requereix acord o resolució expressa de l’Ajuntament.
L’activitat autoritzada no podrà canviar-se, a menys que es donin circumstàncies excepcionals que ho justifiquin,
abans de 5 anys des de l’autorització.
La persona adquirent es subrogarà en els drets i deures de la persona transmitent durant la resta del període de la
vigència de l’autorització.
Aquesta transmissió per comunicació prèvia pot ser per actes inter vivos o per actes mortis causa (mort del titular
de la parada), sempre i quan el que ho sol·liciti sigui el legal successor.
No es podran transmetre les autoritzacions que siguin objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient
sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi
complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats. Tampoc no es
poden transmetre les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi hagi una
resolució ferma.
La transmissió de l’autorització requerirà estar al corrent, per les dues parts, dels tributs municipals en matèria de
mercats de venda no sedentària, en cap cas s’autoritzarà la transmissió sense estar al corrent dels rebuts de
pagament.
En cas de malaltia no hi haurà lloc a transmissió sinó a substitució degudament autoritzada per aquest Ajuntament.
La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa mèdica i cas de ser necessari, es renovarà la
justificació trimestralment. Aquests casos no podran allargar-se més d'un any.

Article 13
La comunicació prèvia de transmissió d'autorització es farà mitjançant instància, segons model normalitzat, que serà
signada pel cedent (en cas de defunció per un successor legal) i pel cessionari.

A la instància caldrà adjuntar-hi:
- Fotocòpia del DNI del cedent i del cessionari.
- En cas de defunció, justificació de ser el successor legal.
- Dues fotografies tipus carnet del cessionari.
- Fer constar a la instància si la parada es dedicarà a la mateixa activitat que fins ara té concedida o no (en cas

negatiu ha de fer constar a la instància que també demana el canvi d’activitat).
- Fotocòpia del DNI i 2 fotografies tipus carnet d’identitat de quantes persones estiguin autoritzades a exercir

l’activitat de forma permanent o esporàdica (familiars o empleats per compte d’altri a càrrec del titular de la parada
i que estiguin d’alta en règim general de la Seguretat Social, i al corrent d’aquesta cotització.

- En cas de ser estranger, s’haurà d'aportar el corresponent permís de residència en vigor.
- Declaració jurada, segons model normalitzat, en la que es posi de manifest que compleix els requisits establerts

a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu
compliment durant la vigència de l’activitat: 
- Documentació acreditativa d’estar donat d’alta i al corrent de pagament al règim de la Seguretat Social o

fotocòpia dels rebuts d’autònoms dels darrers 6 mesos.
- Còpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada dels danys a terceres persones.
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- Fotocòpia de l’alta o de l’últim rebut de l’IAE o d’altres documents acreditatius de l’activitat desenvolupada.
- Complir els requisits establerts per la reglamentació en raó de la mercaderia.

La Corporació comprovarà d’ofici que no existeixen expedients oberts per a exigir responsabilitats i que no existeixen
deutes pendents.
En el cas que no es presenti aquesta documentació s’entendrà per no formalitzat el règim de comunicació sol·licitat
i la Corporació actuarà d’acord amb allò disposat a l’article 10.

Article 14
L’ajuntament lliurarà una targeta acreditativa de l’autorització on figurarà el seu període de vigència, l'indret on ha
d'exercir-se l'activitat, i també els productes concrets per als quals es vàlida, el titular de la qual l'haurà de tenir en
lloc visible a la parada per poder ser comprovada.

Article 15
El procediment per a l'adjudicació dels llocs de venda, i amb la finalitat de garantir la transparència i la imparcialitat
del procés, se seguiran els següents criteris:

a) Prèviament a l'obertura del procediment públic d'adjudicació d'autoritzacions, per decret de l'Alcalde/essa (o
regidor/a en qui delegui), s'establiran el nombre d'autoritzacions que es podran atorgar per a cada ram d'activitat,
a fi d'aconseguir una diversificació del mercat.

b) La persona interessada haurà de sol·licitar una autorització per a una activitat concreta, i aquesta haurà de
mantenir-se durant el període de vigència de l'autorització.

c) En el corresponent plec de clàusules de cada procediment públic d'adjudicació s’especificaran els requisits i
elements de valoració de les ofertes, que en cap cas podran contravenir el que disposa el Decret Legislatiu 1/1993
del 9 de març que regula l'exercici de la venda fora dels establiments comercials permanents, segons la
modificació introduïda per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Article 16
Els articles que es poden vendre als mercats no sedentaris, entre d'altres, els que es relacionen a continuació:
- Articles tèxtils i de confecció. 
- Merceria. 
- Calçat, pell i articles de cuir. 
- Drogueria i perfumeria. 
- Articles de la llar i de decoració. 
- Joguines i bijuteria. 
- Articles de ferreteria. 
- Productes musicals. 
- Flors i plantes. 
- Ocasionals. 
- Altres articles autoritzats per la normativa vigent.
- Llibres, revistes, segells, cromos, caràtules, petits productes informàtics.
- Cintes de vídeo, pins, discos, cassets, i monedes.

Els articles de venda autoritzats abans de l’entrada en vigor de la present ordenança continuaran, transitòriament,
autoritzats fins l’extinció de l’autorització, ja sigui per renúncia, ja sigui extinció per resolució expressa municipal.

CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS

Article 17.- Drets dels marxants.
Els marxants tenen dret a:

Exercir l'activitat per a la qual han rebut autorització.
La prestació municipal dels serveis de vigilància, seguretat, neteja i manteniment de l'espai on es desenvolupa el
mercat, sens perjudici que la gestió d'aquests serveis pugui ser objecte de qualsevol acord entre l'Ajuntament i els
representants dels marxants.
No assistir al mercat per causes justificades, les quals hauran de ser aprovades per l'Ajuntament.
Expressar les seves queixes sobre tot allò que considerin una lesió dels seus legítims interessos, al departament
corresponent de l'Ajuntament.
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Article 18.- Deures dels marxants.
Els marxants han de complir amb tot el que preveu aquesta ordenança i la legislació sectorial, i en especial tenen
les següents obligacions:

Exhibir de manera visible i permanent a la parada l’autorització municipal corresponent.
Ocupar concretament l’espai objecte de l’autorització, sense ultrapassar els límits establerts. Els articles oferts no podran
estar sobre el terra, sinó que seran exposats sobre un taulell o altre element a una altura mínima de 80 centímetres.
Els articles oferts hauran d’indicar el seu preu unitari o en relació amb la unitat de mesura que correspongui per la
seva naturalesa, i el comprador té dret al lliurament d’un tiquet o rebut on constarà almenys la següent informació:
data de la venda, preu, pes o quantitat del producte adquirit i nombre de l’autorització que constarà a la parada.
Els articles oferts s’hauran de correspondre amb els que són objecte de l’autorització, tinent en compte que per tal
de garantir la varietat de l’oferta als consumidors i la lliure competència entre els venedors l'Ajuntament pot restringir
o limitar la gamma de productes que poden oferir els marxants en relació amb l’epígraf o epígrafs de l'impost
d’activitats econòmiques al qual estan donats d’alta.
El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, segons la normativa vigent,
en perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat com en acabar-se. També s’hauran d’observar
les adequades normes d’higiene i neteja respecte a les deixalles, que hauran de dipositar-se en recipients adequats
seguint la normativa vigent, a fi de facilitar els treballs de recollida.
Llevat dels casos justificats, els marxants hauran d’assistir setmanalment al mercat corresponents.
Els titulars de les autoritzacions estaran obligats al pagament dels tributs corresponents a l’exercici de l’activitat que
li presenti l'Ajuntament. Aquest pagament s’haurà de fer efectiu dins del termini establert al mateix rebut del tribut.
Tots els rebuts podran ser domiciliats.
Els titulars de les autoritzacions hauran de disposar de fulls de reclamacions d'acord amb la normativa vigent.
Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. Se n’exceptuen els
venedors de discos, cassets o altres formats de reproducció d’imatge o so, als quals se’l permet la reproducció
sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum, a criteri del director del mercat, no sigui excessiu.
Els venedors no podran penjar a les marquesines, veles o qualsevol altre element de les parades ni puntals ni
mercaderies o productes que puguin representar algun perill per als vianants o els puguin obstaculitzar el pas. En
cap cas els productes podran estar fora dels límits de les parades.
Els titulars de les autoritzacions tenen expressament prohibit guardar o amagar gènere de persones que no estan
autoritzades per vendre al mercat.
Queda totalment prohibida la venda sense autorització dins del recinte del mercat.

Article 19
El titular, o si s’escau, el suplent degudament autoritzat, ha d’assistir personalment a la parada de venda que té
autoritzada.
El titular de la parada ha de comunicar a l'Ajuntament amb prou antelació, si s’escau, el període de vacances de què
preveu gaudir, que és, en principi, d’un mes. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és el mes d’agost.

Article 20
Queda prohibit de promoure escàndols, altercats o discussions greus de cap classe, amb d’altres venedors o amb
el públic, al que hauran de tractar amb respecte i consideració.

Article 21
Tant les instal·lacions com els productes posats a la venda han de complir les condicions de seguretat i higiene que
estableixi la normativa sectorial específica.

Article 22
La llicència d’ús de les vies públiques per a instal·lació de llocs de venda concedeix el dret el seu titular a la reserva
d’una superfície determinada que li assignarà i marcarà l'Administració Municipal, segons l’estructura que es donarà
als llocs de venda al públic.

CAPÍTOL V. INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 23
La vigilància del compliment de les normes contingudes en aquesta ordenança és a càrrec del personal municipal
habilitat i de la policia municipal.
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Article 24
L'Ajuntament pot procedir, com a acció de cautela, en cas d’infracció, a la intervenció dels productes exhibits pels
venedors sens perjudici de les sancions que, si s’escau, correspongui imposar al presumpte infractor.

Article 25
Al servei de la policia municipal, li correspon:
a) El manteniment de l’ordre públic al recinte.
b) Ordenar el trànsit i l’estacionament al recinte on tingui lloc el mercat.
c) Col·laborar amb la personal municipal habilitat, quan aquest requereixi els seus serveis.

Article 26
Els titulars de les parades són responsables de les infraccions a les disposicions d’aquestes normes que cometin
ells o, si s’escau, els suplents i els acompanyants.

Article 27
En el cas que en una parada no hi hagi el titular de l’autorització o el suplent, el personal encarregat de la vigilància
i control ha de desallotjar-la, independentment que s’instrueixi l’expedient sancionador corresponent. 

Article 28
El titular d’una autorització de venda ha d’estar al corrent del pagament per l’ocupació de la parada que té autoritzada.
Si no l’ha fet efectiu, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el personal encarregat de la vigilància
no autoritzarà el titular a muntar la parada.
Els rebuts que no s’hagin fet efectius dins del període de pagament en voluntari seran cobrats per via de
constrenyiment, amb el corresponent recàrrec, i despeses de procediment quan s’escaiguin. Els interessats perdran
els drets de renovació sobre la corresponent parada, es revocarà l’autorització i es declararà vacant el lloc de venda.

Article 29
Es consideren infraccions lleus:
a) No tenir en lloc visible l'autorització per exercir la venda.
b) La negligència respecte de l'acurat agençament i neteja de la superfície ocupada i els seus voltants i respecte de

la tardança en la recollida de mercaderies que generi obstrucció del pas al recinte i perjudicis a la resta dels
comerciants.

c) La no observança de les instruccions dimana’ns del personal encarregat de la vigilància i control.
d) No complir l'horari que s'estableix.
e) La no ocupació, un dia, de la parada sense causa justificada.
f) La no presència, a la parada, un dia ni del titular ni del suplent.
g) L'ocupació de més espai de l'autoritzat.
h) Desplaçar o modificar el mobiliari urbà públic.
i) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixin en aquestes normes o bé en d'altres disposicions

legals i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació d'aquesta ordenança, sempre que no siguin
qualificades com a greus o molt greus.

Es consideren causes justificades entre d'altres, pes següents motius: matrimoni, naixement de fill o malaltia greu
o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, trasllat de domicili habitual, compliment d’un deure
inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu, avaria in itinere del vehicle en què es
transporti la mercaderia o els responsables de la parada, que dificulti el desenvolupament normal de l’activitat
comercial, o assistència a una altra fira o mercat de reconegut prestigi o interès, sempre que amb anterioritat es
posi en coneixement de l'Ajuntament i aquest ho consideri adient.

Article 30
Es consideren infraccions greus:
a) La reiteració de qualsevol infracció lleu en un període de sis mesos.
b) El desacatament palès de les disposicions o ordres de la Inspecció.
c) La defraudació en la quantitat i la qualitat dels gèneres venuts, degudament justificada pels òrgans que

correspongui.
d) No disposar, si s'escau, de l'albarà justificatiu de la compra del gènere posat a la venda.
e) La no instal·lació de la parada durant dos dies seguits o sis dies alterns al mateix mercat al llarg de l'any, sense

causa justificada, a excepció del període de vacances.
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f) La falta de neteja a les parades i zona d'influència i la d'endreçament dels venedors.
g) L’ocupació del lloc de venda persones diferents a les autoritzades.

Article 31
Es consideren infraccions molt greus:
a) El desacatament ostensible de les disposicions o mandats dels òrgans de l'Ajuntament.
b) La reiteració de les faltes greus de qualsevol naturalesa en dos anys.
c) Els altercats o baralles que produeixen escàndol dins del recinte del mercat.
d) L'abandonament injustificat del servei durant més de tres dies consecutius de la parada, més de sis d'alterns en

el termini d'un semestre o més de deu dies alterns en el termini d'un any.
e) Malmetre el mobiliari urbà públic.
f) L’ocupació d’un lloc del mercat sense disposar de cap tipus d’autorització municipal.
g) La manca de pagament de l’ocupació de la parada.
h) La venda d’articles no autoritzats.
i) La manipulació o alteració de document públic o privat per tal d’aconseguir o pretendre enganyar o confondre

tercers.
j) La venda de productes falsificats, sens perjudici de les altres accions que legalment corresponguin.
k) El tracte indegut o incorrecte envers clients i usuaris del mercat.

Article 32
Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix l'article anterior i d'acord amb allò que estableix l'article
48 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, que regula l'exercici de la venda forma dels establiments comercials
permanents, qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent:

1. Per faltes lleus:
Advertiment o multa fins a 60.000,- €.

2. Per faltes greus:
Suspensió temporal de la llicència per un termini d'un a cinc mesos o multa de 60.000,01 a 300.500,-€.

3. Per faltes molts greus:
Suspensió temporal de la llicència per un termini d'un any o extinció de l'autorització per exercir l'activitat i multa
de 300.500,01 a 600.000,-€.

Les sancions de multa poden imposar-se conjuntament amb les de suspensió o extinció de l'autorització.
En qualsevol cas, la quantia de les sancions quedarà limitada a allò establert a la legislació sobre règim local.
En tots els casos les sancions s'imposaran amb subjecció al procediment sancionador regulat pel Reial Decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora i el Decret núm.
278/93 de 9 de novembre, sobre el Procediment Sancionador d'Aplicació als àmbits de Competència de la
Generalitat.

Article 33.- Graduació de les sancions
L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
a) L’esmena dels defectes derivats de l' incompliment d’aquestes normes, sempre que del dit incompliment no n’hagin

derivat perjudicis directes a tercers.
b) La reincidència.
c) La gravetat dels efectes socioeconòmics que la comissió de la infracció hagi produït.
d) Grau d'intencionalitat.
e) Termini de temps en què s’hagi desenvolupat la infracció.
f) La pertorbació del correcte funcionament del mercat.
g) El tracte incorrecte a clients i usuaris del mercat.
h) L’incompliment de la normativa sobre propietat intel·lectual o industrial.

Article 34
Les infraccions molt greus prescriuen als 5 anys, les greus prescriuen als 2 anys i les lleus a l'any. Aquests terminis
es compten a partir de la producció del fet sancionable o del acabament del període de comissió si es tracta
d’infraccions continuades.
Es consideren cancel·lats els antecedents infractors quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l’apartat
anterior, els quals comencen a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi complert la resolució sancionadora.
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Article 35
Les possibles infraccions a aquest reglament, les investiga el Departament responsable de l'Ajuntament, d'ofici o en
virtut de denúncia feta per qualsevol persona física o jurídica.
El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes és el procediment sancionador que
regula la legislació vigent en la matèria.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l'entrada en vigor del Decret legislatiu
3/2010, del 5 d’octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del
Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament prorrogades
per un període de quinze anys, a comptar de l'entrada en vigor del decret legislatiu esmentat; és a dir fins el 7
d’octubre de 2025 i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.

Segona
Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l'entrada en vigor del Decret legislatiu
3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del
Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l'entrada en vigor de la
Disposició Transitòria Tercera de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s'entenen concedides per un període de quinze anys;
és a dir les concedides entre el 7 d’octubre de 2010 i el 30 de juliol de 2011.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en els mercats d’aquest municipi,
aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2005.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

ANNEX: DADES DELS MERCATS

1. Mercat Mont-roig del Camp
Núm. llocs:              17
Caràcter:                 Setmanal
Lloc:                        c/ Vinyols
Dia:                          Tots els divendres no festius
Horari públic:           8:00 14:00
Mides:                     Llargària 8 metres (màxim)

                           Fondària 4,50 metres (màxim)
                           Alçada 0,80 m de la rasant del carrer (mínim), mides incloent l’ocupació de vol.

2. Mercat Miami Platja. 
Núm. llocs:              82
Caràcter:                 Setmanal
Lloc:                        Av/ Cadis, entre c/ Conca i Av/ Príncep d’Espanya

                           c/ Salamanca, entre Av/ Cadis i Av/ Granada
Dia:                          Tots els dissabtes
Horari públic:           De juny a setembre 17:30 a 21:30

                           D’octubre a maig     15:30 a 20:00
Mides:                     Llargària 8 metres (màxim)

                           Fondària 4,50 metres (màxim)
                           Alçada 0,80 m de la rasant del carrer (mínim), mides incloent l’ocupació de vol.
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3. Mercat Passeig Marítim
Núm. llocs:              
Caràcter:                 Estacional i diari
Lloc:                        c/ Lluna
Dia:                          Del 24 de juny al 30 de setembre
Horari públic:           19:00 a 00:00
Mides:                     Llargària 5 metres (màxim)

                           Fondària 2 metres (màxim)
Limitació:                 No es podrà vendre productes d’alimentació i/o begudes

Ferran Pellicer Roca.
Alcalde.
14 d’agost de 2012.
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