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ANUNCI
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona, en sessió ordinària de 7 de febrer de 2017, va acordar aprovar
inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb el projecte d’ordenança, s’han sotmès a informació pública
per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la preceptiva
inserció dels anuncis a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (núm. 49 de 10 de març de 2017).
Durant aquest període s’han formulat al·legacions, i d’acord amb l’article 65.1 del text esmentat, les mateixes s’han
resol de forma raonada en l’acord del consell Plenari de 9 d’octubre de 2017 d’aprovació definitiva de l’Ordenança.
De conformitat amb l’article 66 del text esmentat, es publica completament el text de l’Ordenança reguladora de la
venda no sedentària al municipi de Tarragona.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, directament, recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats
també a partir de la data següent a la de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-administrativa, sens
perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Exposició de motius
La transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat
interior (en endavant, Directiva de Serveis), ha tingut com a conseqüència la modificació, d’entre d’altres, de
diverses disposicions d’àmbit estatal i autonòmic relatives a l’ordenació del comerç interior, i més concretament, de
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 marc, de comerç, de reforma de la Llei estatal
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista. Així mateix, el 7 d’octubre de 2010, va entrar en vigor el
Decret legislatiu català 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Serveis.
Aquest decret legislatiu modificà els articles 10,12 14 i 18 relatius a la venda no sedentària previstos al Decret
legislatiu català 1/1993, de 9 de marc, sobre comerç interior, i introdueix una disposició transitòria per a l’aplicació
del nou contingut donat a l’article 10, pel que fa a les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no
sedentària.
El 30 de juliol de 2011, va entrar el vigor la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que va
donar una nova redacció a l’article 10 del Decret legislatiu 1/1993, de referència; va introduir un règim transitori de
les autoritzacions atorgades amb anterioritat o posterioritat a 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; i va establir una durada mínima de
quinze anys per aquest tipus d’autoritzacions per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració
equitativa dels capitals invertits.
Cal mencionar també la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, què inclou dins les
modalitats especials de relacions de consum les realitzades en establiments no sedentaris.
D’altra banda, no hem d’oblidar que l’accés i l’exercici a l’activitat de venda no sedentària no només resta subjecte a
la seva normativa específica, sinó també a les nombroses normes legals i tècniques que regulen la comercialització
de cada producte, −les quals determinen les condicions en què aquesta ha d’efectuar-se−, i que també han d’aplicarse, i que el procés de transposició de la Directiva també ha afectat a la regulació de l’ús del domini públic, que és un
element substantiu de la venda no sedentària, en ser l’espai físic on es desenvolupa aquesta activitat.
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, determina que el comerç ambulant forma part de les
competències pròpies que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal
i les comunitats autònomes.
En el Diari Oficial de la generalitat de Catalunya de 16 de juliol de 2015, s’ha publicat el Decret 162/2015, de 14 de
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que desenvolupa el marc normatiu català, aportant criteris
comuns que confereixen uns mínims de seguretat jurídica en l’àmbit de la regulació de la venda no sedentària. La
Disposició transitòria del Decret atorga un any als ajuntaments que ja disposin d’ordenança per tal d’adaptar-s’hi.
Atesos aquests antecedents normatius, aquesta ordenança municipal s’empara en les competències municipals
vigents previstes en el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, de comerç interior i a la vigent Llei 7/1996, del 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista, relatives a la venda no sedentària, i adequa la normativa pròpia al Decret
162/2015, la Directiva de Serveis, i normativa de transposició.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta ordenança regula la venda no sedentària exercida en els mercats no sedentaris periòdics i ocasionals
existents en el terme municipal de Tarragona, i en els que successivament s’hi instal·lin o constitueixin.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Les modalitats de venda no sedentària que regula aquesta ordenança són les següents:
a) Venda no sedentària en mercats periòdics: aquella que s’autoritza en llocs establerts, amb periodicitat habitual i
determinada.
b) Venda no sedentària en mercats ocasionals: aquella que s’autoritza en mercats esporàdics que es fan amb motiu
de festes o esdeveniments populars.
2. El règim de funcionament dels mercats no sedentaris es regeix pel principi de llibertat d’empresa, i s’emmarca
d’entre altres raons d’interès general, per la de protecció dels drets, seguretat i salut de les persones consumidores;
de la salut pública; de les exigències de la bona fe en les transaccions comercials; d’objectius de política social, i
per la de protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.
3. L’exercici de la venda no sedentària ha de respectar la normativa relativa al comerç interior i minorista, venda
ambulant, consum i la resta de normativa sectorial aplicable al comerç o activitat.
4. Els productes oferts s’han de subjectar a allò que determini la normativa sectorial aplicable, i especialment la
relativa a la protecció de la salut pública, sanitat animal i seguretat alimentària, i també qualsevol altra que tingui
com a finalitat garantir la salut i la seguretat de les persones consumidores.

Article 4
Mercats periòdics
1. Els mercats periòdics autoritzats i els seus perímetres són els previstos a l’annex I i II d’aquesta ordenança.
2. L’Ajuntament pot autoritzar nous emplaçaments de forma justificada, i en fixarà els seus perímetres. També
caldrà autorització justificada per a modificar o cancel·lar temporalment o definitivament els mercats existents.
3. En cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament d’un mercat no sedentari, l’Ajuntament
ha de procurar ubicar-lo en el lloc que reuneixi les millors condicions possibles, una vegada analitzades les
circumstàncies, propostes i característiques de caràcter general que, en cada moment, concorrin en el municipi.
La proposta s’ha de notificar prèviament a les entitats representatives dels marxants amb la finalitat que puguin
formular les al·legacions que considerin pertinents.
Article 5
Mercats ocasionals
1. Els mercats ocasionals autoritzats i els seus perímetres són els que autoritzi l’Ajuntament.
2. L’Ajuntament pot autoritzar nous emplaçaments i ha de determinar el funcionament i les condicions tècniques de
les parades per a cada mercat.
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Article 3
Definició
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén com a parada, el lloc de venda autoritzat en qualsevol dels mercats
no sedentaris de Tarragona. S’entén com a paradista, el titular d’una autorització de venda no sedentària en una
parada.
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3. La vigència d’aquestes autoritzacions ha de coincidir amb la durada concreta del mercat ocasional corresponent
i d’acord amb l’horari que assenyali l’Ajuntament.
Article 6
Horaris
1. Els mercats ambulants tenen lloc els dies que assenyali l’Ajuntament; en el cas que coincideixin amb un dia festiu,
s’avançarà al dia anterior immediat.
2. Amb caràcter general, les parades s’han d’instal·lar des de les 7 a les 9 hores i desmuntar des de les 15 a les
16 hores de la tarda, excepte els mercats que tinguin establerta la jornada de matí i tarda. Si a les 9 hores del matí
resta qualsevol parada sense cobrir, l’Ajuntament pot adjudicar-la a qualsevol altre titular que ho hagi sol·licitat
expressament, sempre que compleixi els requisits per exercir la venda ambulant i per aquell dia en concret. En el
cas que hi concorrin dos o més sol·licituds, té preferència el titular de la parada contigua, sempre que aquesta no
tingui solució de continuïtat respecte a la parada vacant, previ pagament dels taxes i tarifes municipals.
3. L’Ajuntament determina els horaris específics per a cada mercat, d’acord amb les necessitats del moment.
4. Resta prohibida la instal·lació de parades, la circulació de vehicles, o l’estacionament en els recintes, fora dels
horaris de muntatge dels mercats.
Article 7
Operacions de càrrega i descàrrega
Les operacions de descàrrega a l’inici del mercat s’han de realitzar amb la màxima celeritat possible, amb la
finalitat d’afavorir el pas a la resta de paradistes. Quan finalitzi la venda de mercaderies de cadascuna de les
parades, aquestes han de recollir-se en el moment en què accedeixin els vehicles al recinte, a l’efecte de reduir el
temps i els perjudicis causats per l’obstrucció del pas. S’exceptuen d’aquesta norma els vehicles-tenda autoritzats.
L’estacionament de vehicles de transport ha de respectar l’accés a vies, habitatges, locals comercials, guals i
passos de vianants.

CAPÍTOL II
Parades de venda
Article 9
Nombre de parades i autoritzacions
1. El nombre de parades i de les autoritzacions corresponents per productes són establertes per l’Ajuntament,
atenent els criteris d’interès general següents:
a) Sòl públic disponible.
b) Varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi; es podran establir percentatges de parades
destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat de protegir els drets de les persones
consumidores i assegurar una oferta comercial variada i racional.
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Article 8
Competència
La gestió i administració dels mercats on es desenvolupa l’exercici de la venda no sedentària comprèn les funcions
següents:
a) Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
b) Fixar el preu de la tarifes i taxes, d’acord amb la legislació aplicable.
c) Tramitar i aprovar les bases del concurs, formular la convocatòria i adjudicar les autoritzacions.
d) Modificar l’emplaçament d’un mercat no sedentari previst a l’article 4.3 d’aquesta ordenança.
e) Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
f) Designar el personal tècnic responsable del control del mercat, que ha de situar els paradistes en el seus respectius
llocs de venda, i resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en allò que
afecti a l’ordre sanitari, la disciplina del mercat i la neteja. També s’encarrega d’adoptar les mesures necessàries per
al bon desenvolupament del mercat i de retre compte dels fets i de les incidències a l’òrgan municipal competent.
g) Fixar el nombre d’autoritzacions de paradistes disponibles per a cadascun dels grups de productes establerts.
h) Modificar de forma motivada el nombre d’autoritzacions de parades, per motius d’interès públic.
i) Dirigir, impulsar, vigilar, inspeccionar el servei del mercat, i quan s’escaigui, adoptar les mesures cautelars
necessàries, incloses les d’immobilització de la mercaderia.
j) Designar un tècnic qualificat en inspecció sanitària que ha d’examinar les condicions sanitàries dels productes
d’alimentació destinats a la venda, i immobilitzar els productes en condicions deficients.
k) Adoptar les instruccions i normes tècniques que despleguen aquesta ordenança.
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c) Condicionaments urbanístics i de mobilitat.
d) Aspectes mediambientals i de l’entorn urbà, de salut pública, de política social, de sanitat animal, de salut i
seguretat dels treballadors, de conservació del patrimoni cultural o històric, o per qualsevol altra raó imperiosa
d’interès general.
2. Les parades es classifiquen en grups, que són definits pel tipus de producte de venda autoritzats, d’acord amb
l’annex III. L’Ajuntament pot autoritzar la venda de nous productes no compresos en aquest annex III.
3. Els titulars de les parades només poden exercir la venda no sedentària per aquella activitat autoritzada, en relació
als grups previstos a l’apartat anterior.
4. Cap persona física o jurídica pot ésser titular d’un nombre de parades superior al 10% del nombre total d’aquestes
previstes per a cada mercat.
Article 10
Dimensions de les parades
1. Cada unitat de parada té les dimensions previstes a l’annex II d’aquesta ordenança per a cada mercat.
2. Els productes exposats a la venda han de col·locar-se a una alçada respecte el nivell del sòl de 80 cm, i en cap
cas s’admet l’exhibició dels productes directament sobre el paviment. Pel que fa als articles de roba, aquests han
d’estar situats a una alçada mínima de 170 cm sobre el paviment.

CAPÍTOL III
Autoritzacions

Article 12
Criteris d’atorgament de les autoritzacions
En atenció a la major professionalització, qualitat del comerç i a la protecció de les persones consumidores, els
criteris que s’han de tenir en compte per atorgar l’autorització són, entre d’altres, els següents:
1. Criteris obligatoris
En el procediment d’atorgament d’autoritzacions s’hauran de preveure obligatòriament els següents criteris, amb els
percentatges mínims que s’indiquen en cadascun d’ells:
a) Acreditar l’assistència i aprofitament a cursos de formació organitzats per administracions o institucions públiques
en matèria de comerç ambulant i de la resta de normativa sectorial aplicable. La puntuació mínima d’aquest criteri
serà d’un 50 % del total de punts a atorgar en el procediment d’atorgament d’autoritzacions.
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Article 11
Les autoritzacions per a la venda no sedentària
1. Les autoritzacions per a la venda no sedentària les atorga l’Ajuntament, d’acord amb els principis de publicitat,
objectivitat, transparència i imparcialitat, per la qual cosa s’ha d’obrir el corresponent procediment de concurrència
competitiva per a la selecció dels possibles candidats a obtenir-les, conforme a criteris no discriminatoris,
proporcionals, necessaris, clars, inequívocs, senzills, objectius i predictibles.
2. Aquest procediment de concurrència competitiva ha de tenir en compte els criteris descrits a l’article 11 d’aquestes
ordenances.
3. Les autoritzacions atorgades han d’indicar:
a) Les dades del titular i, si escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la parada corresponent.
b) El mercat, els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.
c) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada.
d) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
e) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda.
f) La durada de l’autorització.
4. L’Ajuntament ha de lliurar als titulars de les parades una targeta d’identificació acreditativa de l’autorització en què
hi figurarà: el número i dimensió de la parada, les dades personals, indret on ha d’exercir l’activitat, i els productes
autoritzats per la venda. El titular l’ha de tenir en un lloc visible i de forma permanent a la parada per poder ésser
comprovada.
5. L’atorgament de l’autorització per a la venda no sedentària no eximeix al seu titular del compliment de la resta de
normativa aplicable.
6. Les autoritzacions estaran condicionades al previ pagament de les tarifes o taxes que les graven, i no seran
eficaces fins a la seva efectiva materialització, excepte en supòsits de fraccionament o aplaçament concedits, en
els quals l’eficàcia estarà condicionada a les previsions de l’acord que concedeixi el fraccionament o aplaçament.
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Article 13
Requisits per a l’obtenció de les autoritzacions de venda no sedentària
1. Les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques són els titulars de les autoritzacions.
2. En el cas de persones físiques, l’exercici de l’activitat correspon als titulars, al cònjuge o parella amb anàloga
relació d’afectivitat, als familiars fins al segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat, i als treballadors assalariats
del venedor que estiguin donats d’alta al règim de la Seguretat Social per compte del titular, sempre que aquest
compleixi la normativa laboral vigent.
3. Per a l’exercici de la venda no sedentària, les persones físiques o jurídiques han d’ostentar plena capacitat
jurídica i d’obrar i han d’acreditar la concurrència dels requisits establerts a l’article 4 del Decret 162/2015, de 14 de
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, i els següents:
a) Dipositar una garantia equivalent a dues mensualitats de les tarifes o taxes que meritin l’autorització. Aquesta
garantia es retornarà en el moment en el qual s’extingeixi l’autorització.
b) Acreditar la competència lingüística en llengua catalana (nivell B o equivalent) i llengua castellana (nivell elemental
o equivalent), si escau, mitjançant document expedit pels ens o organismes legalment competents. Quan es
tracti de persona jurídica, l’acreditació l’haurà de presentar individualment cadascun dels socis que representin
conjuntament el 50%, com a mínim, del capital social.
c) Estar legalment constituïda i que el seu objecte social inclogui l’activitat a prestar, quan es tracti de persona
jurídica.
d) Acreditar que són titulars de les autoritzacions de residència i de treball, quan es tracti de paradistes extracomunitaris
o del document equivalent quan es tracti de familiar no comunitari d’un ciutadà de la Unió Europea.
e) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 euros sobre la seva
instal·lació i activitat.
f) Complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
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b) Disposar d’un Pla d’empresa. La puntuació mínima d’aquest criteri serà d’un 10% del total de punts a atorgar en
el procediment d’atorgament d’autoritzacions. Aquest criteri s’acreditarà mitjançant una memòria en què hi consti
l’activitat, la inversió, els costos del resultat de l’explotació, el grau d’inversió, i la disponibilitat d’instal·lacions
desmuntables adequades i proporcionals al desenvolupament de l’activitat comercial ambulant
2. Criteris optatius
En el procediment d’atorgament d’autoritzacions, a més dels criteris obligatoris descrits en el punt anterior, es podrà
tenir en compte, qualsevol dels següents criteris:
a) Disposar d’un distintiu de qualitat o d’origen en relació al producte. El distintiu d’origen es valora quan la zona de
producció del producte ofert està ubicada almenys en un dels termes municipals de la demarcació de Tarragona.
b) Formar part dels col·lectius més vulnerables i amb majors dificultats d’accés al mercat de treball. A títol enunciatiu,
s’entendran inclosos en aquests col·lectius, els següents:
I. Joves amb dèficit de formació i joves menors de 30 anys.
II. Dones
III. Desocupats amb una antiguitat mínima d’un any
IV. Persones majors de 45 anys
V. Persones amb discapacitat
VI. Famílies monoparentals, nombroses, i persones amb menors a càrrec o amb persones grans
VII. Altres col·lectius desafavorits per risc d’exclusió social.
c) No disposar d’altres mitjans de subsistència atès que la venta no sedentària constitueixi l’únic ingrés de la unitat
familiar.
d) Que el producte sigui diferencial o innovador respecte a l’oferta existent en aquell moment en el mercat.
e) Valor estètic de la instal·lació.
f) Equipament tecnològic de la instal·lació.
g) Qualitat del producte.
h) Serveis complementaris
i) En matèria alimentària, a més a més, oferir els següents productes, d’acord amb la legislació vigent:
I. Productes locals o autòctons produïts en la demarcació de Tarragona.
II. Productes ecològics
III. Productes artesans
j) Qualsevol altre, prèvia justificació de la seva conveniència, tenint en compte consideracions de salut publica,
d’objectius de polítiques 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
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g) No haver estat sancionat amb caràcter ferm per infracció molt greu o greu de les normes de comerç ambulant i
de la normativa reguladora del producte ofert en els últims 5 anys, ni haver estat condemnat mitjançant sentència
ferma per infraccions penals vinculades a l’exercici de la venda ambulant, com a titular, soci, treballador o familiar
previstos en aquest article.
4. Resta prohibit el sotsarrendament, la subcontractació o qualsevol acte de disposició o cessió anàleg sobre els
drets atorgats per l’autorització.
Article 14
Personal assalariat
Els titulars de les autoritzacions per a la venda no sedentària poden tenir treballadors assalariats, d’acord amb la
legislació laboral vigent.
CAPÍTOL IV
Adjudicació i regulació dels llocs de venda

Article 16
Durada de l’autorització
1. Les autoritzacions tindran una durada mínima de 15 anys. L’ampliació d’aquest termini només es podrà efectuar
justificant la seva conveniència per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels
capitals invertits.
2. Durant la vigència de les autoritzacions, el titular de la parada ha d’acreditar anualment que continua complint els
requisits i obligacions de caràcter periòdic que li pertoquen mitjançant la presentació d’una declaració responsable
amb el contingut mínim previst a l’article 5.3 del Decret 16272015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en
mercats de marxants.
3. Quan es produeix la vacant temporal d’una parada, aquella ha de cobrir-se mitjançant una nova adjudicació,
segons l’ordre de puntuació establert a la borsa del producte corresponent. L’adjudicatari ha de tornar a la mateixa
posició en l’ordre de puntuació d’aquesta borsa, una vegada finalitzada la situació que originà la cobertura temporal.
4. Quan es produeix una vacant definitiva, l’Ajuntament ha de realitzar la convocatòria pública corresponent per a
cobrir-la.
5. El procediment d’adjudicació de parades vacants descrit en els dos punts anteriors no s’aplicarà en el cas
que l’òrgan competent de l’Ajuntament acordi destinar-les a l’ampliació de llocs de venda ja existents, amb les
condicions descrites a l’article 6.4 del Decret 162/2015.
Article 17
Canvis d’ubicació de la parada i del producte de venda
1. Els titulars de l’autorització poden presentar una sol·licitud de canvi dels productes de venda i d’ubicació de la
parada, en funció de les disponibilitats de l’Ajuntament.
6

CIE: BOPT-I-2017-09066

Article 15
Procediment de selecció
1. El procediment de selecció per atorgar les autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produir
entre les ja atorgades, es realitza en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública del concurs
públic corresponent, i ha d’estar basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
2. A aquest efecte, l’Ajuntament ha d’aprovar les bases corresponents amb la suficient antelació per a cada
convocatòria d’atorgament d’autoritzacions, i que inclouran els requisits i criteris d’adjudicació d’entre els descrits a
l’article 12, les tarifes i taxes aplicables, i el termini per a resoldre el procediment.
3. L’Ajuntament pot realitzar convocatòries públiques amb la finalitat d’elaborar borses per a cadascun dels grups
previstos a l’article 9.2 i a l’annex III. A aquest efecte, l’Ajuntament ha de valorar les sol·licituds d’acord amb els
criteris establerts a l’article 12, les ha d’ordenar per ordre de puntuació, i ha d’adjudicar els llocs de venda a
aquells que han obtingut una major puntuació, sempre que no es superi el nombre màxim de parades autoritzades.
Finalment, ha de fer públiques les parades i els seu adjudicataris.
4. Cadascuna de les borses vinculades als grups previstos a l’article 9.2 tenen una vigència màxima de 3 anys.
5. Els interessats a participar en la convocatòria hauran de presentar una declaració responsable en què hi faran
constar que compleixen els requisits per exercir l’activitat, que estan en possessió de la documentació que ho acrediti
a partir de l’inici de l’activitat, i que mantenen el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. Les
bases de la convocatòria podran preveure la presentació de més documentació a la incorporació de més dades a
la declaració responsable.
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2. La sol·licitud d’aquests canvis i la seva autorització han d’atendre als criteris següents:
a) Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents o amb el comerç sedentari del
mateix producte.
b) Per canvi a vehicles-tenda.
c) Que la parada sigui pròxima a espais buits.
d) Qualsevol altre criteri suficientment justificat directament vinculat amb l’increment de la qualitat del comerç.
Article 18
Prestació de serveis
1. Les despeses de gestió, manteniment, transmissió i conservació de les autoritzacions, estan subjectes a les
tarifes o taxes que s’aprovin per part dels òrgans competents.
2. S’entendran com a despeses de gestió, com a mínim, les de neteja d’espais públics i vigilància. Aquestes
despeses són independents de les tarifes, taxes i preus públics que graven el dret d’ocupació d’espais públics.

Article 19
Transmissió de les autoritzacions de venda i del dret d’ocupació de les parades
1. Les autoritzacions per l’ocupació d’una parada són transmissibles pel termini que resti de l’autorització, i en els
supòsits previstos a l’article 7 del Decret 162/2015.
El traspàs o cessió d’aquests drets suposarà la subrogació de la persona adquirent en quants drets i obligacions
siguin inherents a la concessió administrativa o dret d’ús. La persona adquirent haurà de continuar amb la mateixa
activitat comercial que el seu antecessor, excepte autorització de l’Ajuntament , d’acord amb aquest article.
2. En les transmissions s’hauran de garantir els principis de publicitat, transparència, objectivitat, imparcialitat i
concurrència, d’acord amb el que preveu la Directiva 2006/123/CE del parlament Europeu i del Consell, relativa als
serveis en el mercat interior.
Per aquest motiu, el procediment serà:
A) Comunicació per part del titular de la parada de venda no sedentària, de la seva voluntat de transmetre la
concessió.
A la comunicació s’hi adjuntarà:
- Titular de la concessió.
- Dades de la concessió (data, superfície, productes, ...)
- Preu de transmissió.
B) L’Ajuntament convocarà un procediment públic obert per a l’adjudicació de la transmissió, amb les següents
previsions mínimes:
- Termini: El que quedi pendent de l’autorització que es transmet.
- Preu d’adjudicació, a l’alça, a partir del preu de transmissió notificat pel concessionari transmitent.
- Requisits mínims dels licitadors i criteris d’adjudicació.
- Criteris d’adjudicació, tenint en compte els previstos a l’article 12.
C) Es podrà prescindir del procediment públic obert en el supòsit que les transmissions s’efectuïn en favor d’aquells
adquirents de l’article 15.3 que formen part de la borsa de cada tipus de producte, i s’adjudiquen a aquell que disposa
de major puntuació; en el cas que aquest hi renunciï, s’adjudica en el següent, i així successivament, per estricte
ordre de puntuació. Si tots els possibles adjudicataris hi renuncien o bé no es disposa de la borsa corresponent al
producte ofert, l’Ajuntament ha de notificar aquesta circumstància a tots els integrants de la resta de borses perquè
acceptin la parada vacant; en cas contrari, aquesta pot adjudicar-se a qualsevol altre tercer adquirent que compleixi
els requisits per exercir la venda ambulant, sense perjudici que l’Ajuntament pugui exercir-ne el dret de retracte, en
el termini d’un mes des de la data en què va rebre formalment la comunicació de la transmissió.
En el supòsit que el transmitent tingui algun deute pendent de pagament relacionat amb la concessió a transmetre,
aquest es farà constar en el plec de clàusules administratives, i serà abonat per l’adquirent a l’Ajuntament. Aquest
import no formarà part del preu d’adjudicació.
D) El pagament del preu d’adjudicació s’efectuarà íntegrament a l’Ajuntament. Aquest abonarà al transmitent
l’import corresponent al preu de licitació. En el supòsit que la transmissió estigui gravada amb un tribut municipal,
del que en sigui subjecte passiu el concessionari o titular de dret d’ús transmitent, aquest es descomptarà del preu
d’adjudicació a abonar al transmitent.
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CAPÍTOL V
Transmissibilitat, extinció i revocació de les autoritzacions
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E) Tot el procediment per a l’adjudicació de la transmissió, fins a la proposta d’adjudicació, es tramitarà per l’ens de
gestió directa del Mercat de venda no sedentària, ja sigui empresa municipal, organisme autònom o entitat pública
empresarial.
F) En el supòsit que el procediment d’adjudicació quedi desert, el transmitent podrà optar per alguna de les següents
actuacions:
- Continuar explotant la concessió o dret d’ús.
- Renunciar a la concessió o dret d’ús a favor de l’Ajuntament, sense dret a indemnització.
- Iniciar un procediment d’adjudicació directe. Si aquest també queda desert, haurà d’exercir alguna de les dues
opcions anteriors.
G) La comunicació prèvia de la transmissió de l’autorització es formalitza mitjançant un document, signat pel
transmitent (en cas de defunció, pel successor legal) i per l’adquirent, seleccionat d’acord amb el procediment previst
als paràgrafs anteriors, en què es fa saber que han formalitzat la transmissió del lloc de venda, amb expressió del
preu i de les restants condicions de la transmissió, juntament amb la documentació següent:
a) Declaració responsable en què consti que compleix els requisits per exercir la venda no sedentària, que està en
possessió de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat, i que mantindrà el seu compliment
durant l’exercici de l’activitat.
b) Fotocòpia del DNI del transmitent i l’adquirent.
c) Acreditació documental conforme l’anterior titular de la parada està al corrent de pagament dels tributs i taxes
municipals.
d) Acreditació documental de l’alta d’autònoms o del règim de la Seguretat Social corresponent de l’adquirent.
e) Acreditació documental de l’alta del cessionari de l’epígraf o dels epígrafs corresponents a l’Impost d’Activitats
Econòmiques.
f) Acreditació documental d’ésser el successor legal, en cas de defunció.
g) Dues fotografies, tipus carnet DNI, de l’adquirent.
h) Acreditació documental de l’autorització de residència i treball en vigor, quan l’adquirent sigui extracomunitari o
del document equivalent quan es tracti de familiar no comunitari d’un ciutadà de la Unió Europea.
i) Acreditació documental del pagament de l’acte de transmissió d’acord amb el preu públic vigent.
3. No obstant allò previst a l’apartat anterior, quan els nous adquirents siguin el cònjuge o parella amb anàloga
relació d’afectivitat i familiars fins al segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat, la transmissió es podrà
efectuar de forma directa, sense perjudici que hagin de complir igualment els requisits previstos per a l’exercici
de l’activitat de venda. La transmissió en aquest cas tant sols requerirà la comunicació a l’Ajuntament en la que
hi consti:
a) Nom i cognoms de transmitent i adquirent
b) Justificació de la relació de parentiu
c) Declaració responsable de l’adquirent que reuneix totes les condicions necessàries per poder exercir l’activitat en
el mercat central
d) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
la Seguretat Social i l’Ajuntament de Tarragona.
4. Les persones adquirents han de reunir el requisits establerts a la normativa aplicable, i no han de disposar de més
temps del que resta per transcórrer al titular originari del dret d’ocupació.
5. En cas de mort del titular, la concessió passarà a nom del seu legal successor. L’hereu legal, dins del termini de
tres mesos de la defunció del causant, haurà de sol·licitar el canvi de titularitat al seu favor. A aquests efectes haurà
d’aportar a l’Ajuntament la documentació següent:
a) Certificat de defunció del causant.
b) Certificat d’últimes voluntats.
c) Escriptura d’acceptació d’herència.
d) Liquidació de l’impost sobre Successions corresponent.
Tot això sense perjudici de què en el successor concorrin els requisits necessaris per ser titular del lloc de venda.
Si s’ha transmès “mortis causa” el lloc de venda en “pro-indivís” de dos o més persones, aquestes dins el termini
de tres mesos hauran de determinar i comunicar a l’Ajuntament qui d’entre elles, ha de succeir en la titularitat dels
citats llocs de venda. De no fer-lo al termini assenyalat, es declararà caducada la concessió.
6. Els llocs de venda que quedin vacants passaran novament a possessió de l’Ajuntament i seran objecte de nova
adjudicació mitjançant licitació en la forma legalment establerta.
7. L’adquirent haurà de continuar la venda dels mateixos articles a la parada que el seu antecessor, excepte
autorització expressa de l’Ajuntament,
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Article 20
Extinció i revocació de les autoritzacions
1. L’autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els casos
següents:
a) Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
b) Per finalització del termini de vigència.
c) Per transmissió no autoritzada.
d) Per manca de pagament de la taxa o tarifa corresponent.
e) Per pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de l’autorització.
f) Per destinar la parada a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorgà l’autorització.
g) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona titular de l’autorització, sens perjudici de la possibilitat de
transmissió.
h) Per revocació de l’autorització.
2. L’autorització municipal serà revocada, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els
casos següents:
a) Per la venda de productes falsificats.
b) Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.
c) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en procediment sancionador, motivat per la comissió d’infraccions
degudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
d) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de les condicions de l’exercici
de venda no sedentària.
e) Per una causa d’interès públic degudament justificada.
3. L’extinció de l’autorització no dóna dret a cap indemnització o compensació, excepte en l’últim dels supòsits
descrits en el punt anterior, per causa d’interès públic degudament justificada. En aquest cas s’haurà de tramitar
l’oportú expedient que justifiqui la causa, que només es podrà basar en què els terrenys afectats deixin d’estar
adscrits a la venda no sedentària, per destinar-se a d’altres usos. No entraran en aquests supòsits els canvis
d’ubicació, que no suposen extinció, sinó modificació.
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8. S’entendrà com a transmissió:
- L’aportació de l’autorització a una societat, fundació, comunitat de bens o qualsevol altra persona jurídica,
excepte quan els únics socis de l’entitat siguin el titular de la concessió, el seu cònjuge o parella amb anàloga
relació d’afectivitat i familiars fins al segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat.
- La transmissió d’accions, participacions, títols o similars de societats, fundacions, comunitats de béns o qualsevol
altra persona jurídica, en l’autorització de parada s’hagi aportat com a capital de la mateixa o en formi part.
Aquestes transmissions es regiran pel procediment regulat a l’apartat 2 d’aquest article excepte quan els únics socis
de l’entitat siguin el titular de l’autorització, el seu cònjuge o parella amb anàloga relació d’afectivitat i familiars fins
al segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat. En aquest últim cas es notificarà a l’Ajuntament d’acord amb el
previst a l’apartat 3 d’aquest article.
La validesa d’aquestes transmissions estarà condicionada a la notificació de l’escriptura pública a l’Ajuntament. Fins
aquest moment estaran sotmeses a una condició suspensiva. Els notaris que autoritzin les escriptures públiques,
les hauran de notificar a l’Ajuntament de Tarragona.
En totes les escriptures públiques per les que es formalitzi qualsevol de les actuacions previstes en aquest paràgraf,
es farà constar de forma expressa el procediment de transmissió regulat en l’apartat 2 d’aquest article, així com la
condició suspensiva descrita en el paràgraf anterior.
En les estatuts socials de les societats concessionàries en les quals l’autorització formi part del seu capital social,
haurà de constar de forma expressa, en els articles dedicats a la transmissió d’accions o participacions, que per
possibilitar l’efectivitat de la transmissió de l’autorització de la parada és necessària la seva notificació prèvia a
l’Ajuntament que efectuarà el mateix notari davant el qual s’atorgui l’oportuna escriptura pública. Els estatuts socials
també hauran d’advertir de les conseqüències resolutòries de la concessió o dret d’ús en el cas que no s’hagi seguit
el procediment descrit en aquest article.
Els administradors de les entitats mercantils titulars de les concessions o drets d’ús, en el cas que formin part del
seu capital social, hauran de presentar abans del dia 31 de desembre de cada any una declaració responsable
especificant la composició del capital social, amb nom i cognoms o raó social dels socis i el seu percentatge de
participació.
9. Qualsevol transmissió efectuada sense seguir els requeriments d’aquest article s’entendrà com a nul·la i provocarà
l’extinció de la concessió sense dret a indemnització.
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CAPITOL VI
Paradistes

Article 22
Obligacions dels titulars de les parades
Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:
a) Assistir setmanalment al mercat corresponent.
b) Mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de netedat.
Quan finalitzi l’horari de venda, els comerciants han de deixar la superfície ocupada i la zona d’influència
completament neta; en cas contrari, l’Ajuntament ha de girar el corresponent càrrec, sense perjudici de les sancions
que pugui imposar, si s’escau.
c) Exposar a la vista del públic totes les existències dels productes posats a la venda, sense apartar-ne, seleccionarne o amagar-ne una part, excepte que no puguin ésser col·locats de forma visible, atesa la seva quantitat i forma
de disposició.
d) Ocupar estrictament l’espai de la parada autoritzat.
No es podran col·locar fora dels espais autoritzats productes que impedeixin la visibilitat de les altres parades,
obstaculitzin el pas, o presentin un perill pels als vianants.
e) Col·locar els preus de venda a tots els productes, que han d’ésser inequívocs, fàcilment identificables i clarament
llegibles.
f) Observar les adequades normes d’higiene i neteja en la presentació i venda dels productes, en especial, els
alimentaris.
g) La venta de menjars elaborats haurà de tenir la corresponent autorització sanitària.
h) Tenir un tracte correcte amb la resta de paradistes, les persones consumidores i els empleats de l’Ajuntament.
i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
j) Utilitzar els pesos i mesures homologats.
El personal de l’Ajuntament pot comprovar en tot moment les balances i pesos dels paradistes. Tots aquells que
no donin el pes exacte seran retirats de forma immediata, sense perjudici de les sancions que, si escau, es puguin
imposar.
k) Estendre i lliurar la factura, el rebut, tiquet o justificant dels pagaments efectuats, d’acord amb la normativa vigent
aplicable.
l) Exhibir en un lloc visible i de forma permanent a les parades, la informació relativa a les seves dades personals, a
l’autorització municipal, el telèfon, l’adreça de correu electrònic, i una adreça física on la persona consumidora pugui
presentar reclamacions i pugui fer efectiu el dret desistiment, si escau, d’acord amb la normativa vigent de consum.
m) Informar en els vehicles i en llocs visibles als consumidors de l’adreça on s’atendran, si s’escau, les reclamacions,
la qual ha de figurar a la factura o al comprovant de la venda, en els supòsits que els paradistes practiquin la venda
ambulant itinerant en vehicles-tendes.
n) Complir la normativa sectorial vigent que protegeix la salut i la seguretat de les persones consumidores, i de
forma especial, la relativa als productes d’alimentació i anàlegs.
o) Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent-hi les vacances.
p) Constituir una entitat de representació dels marxants com a únic interlocutor vàlid davant de ESPIMSA, amb la
seva corresponent inscripció en el registre d’entitats municipal
q) Pagar les tarifes o taxes que graven l’ocupació, les despeses de gestió, manteniment i conservació.
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Article 21
Drets dels titulars de les autoritzacions
Tindran la consideració de titulars de les autoritzacions o paradistes les persones físiques o jurídiques que obtinguin
l’autorització administrativa per a la venda no sedentària.
Els titulars de les parades tenen els drets següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2. Exercir l’activitat d’acord amb el contingut de l’autorització.
3. Sol·licitar el canvi d’ubicació de la parada o del producte de venda, d’acord amb el que estableix l’article 17.
4. Transmetre el dret d’ocupació de les parades, d’acord amb el que estableix l’article 19.
5. Exercir aquells altres drets que els permeti desenvolupar correctament l’activitat comercial.
6. Promoure i impulsar comercialment els mercats, així com adoptar aquelles mesures que tendeixin a incrementar
la seva qualitat i competitivitat.
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Article 23
Absències i vacances
1. El titular de l’autorització pot absentar-se, sense comunicació prèvia, durant tres dies de mercat consecutius, sis
alterns en el termini d’un trimestre o vint dies alterns en el termini d’un any, sense que això representi la pèrdua dels
seus drets. No es comptabilitzaran els dies que, per causes meteorològiques, l’ocupació del mercat sigui inferior al
50% dels llocs de venda. L’absència no eximeix del pagament de les tarifes o taxes corresponents.
2. El titular de l’autorització pot disposar de vacances o descans durant un temps màxim de dos mesos en un any, i
ho ha de comunicar per escrit a l’Ajuntament, amb quinze dies d’antelació, com a mínim, a la data proposada.
Article 24
Prohibicions a les parades
Resta prohibit a les parades les actuacions següents:
a) Vendre productes no autoritzats o productes la normativa reguladora dels quals en prohibeixi la venda no
sedentària.
b) Vendre productes a l’exterior de les parades.
c) Convertir la parada en un magatzem de capses buides, sacs i d’altres materials pertanyents al venedor i que
alterin les característiques estètiques o sanitàries del lloc.
d) Anunciar la venda de forma acústica.
e) Fer qualsevol tipus de publicitat amb altaveus o aparells similars o crits.
f) Canviar el producte sense autorització de l’Ajuntament.
g) Vendre productes d’alimentació sense respectar les mínimes normes de presentació a la parada o que incompleixin
les normes higièniques i sanitàries vigents.

CAPÍTOL VII
Règim sancionador

Article 26
Les infraccions
1. Les infraccions que tipifica aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus les següents:
a) Manca suficient de neteja i d’higiene de les parades, de la zona d’influència i dels productes exposats.
b) L’incompliment de l’horari de venda al públic.
c) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixin en aquesta ordenança o bé en d’altres
disposicions legals i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació d’aquesta ordenança, sempre
que no tingui la qualificació com a infracció greu o molt greu.
3. Són infraccions greus les següents:
a) Cometre la tercera falta lleu en un any.
b) Alterar l’ordre intern del mercat amb motiu de baralles o escàndols.
c) Alterar il·legalment el preu o la qualitat dels productes.
d) Canviar la ubicació o el producte, sense l’autorització corresponent.
e) Disposar de personal que no compleix la normativa laboral vigent.
f) No exhibir en un lloc ben visible la targeta d’identificació durant les hores establertes per a la venda.
g) Exercir la venda sense l’autorització corresponent.
h) Circular amb vehicles en el recinte del mercat, fora de l’horari establert.
4. Són infraccions molt greus les següents:
a) No pagar la tarifa o taxa corresponent.
b) No notificar la transmissió del dret d’ocupació de les parades prevista a l’article 19.
c) Incomplir greument les obligacions d’higiene o de neteja de la parada.
d) Vendre productes no autoritzats.
e) Vendre productes respecte dels quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.
f) Incomplir les condicions higièniques i sanitàries dels productes i les mínimes normes de disposició a la parada.
11
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Article 25
Responsabilitat
Són persones responsables de les infraccions que tipifica aquesta ordenança totes les persones físiques o jurídiques
que les cometin per acció o omissió, encara que només sigui per simple inobservança.
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g) Vendre els productes alimentaris sense complir els requisits relatius a la seva exposició, conservació, manipulació
i venda.
h) No ocupar el lloc de venda per un període de quatre setmanes consecutives, sense causa justificada i acreditada
documentalment.
i) Transmetre els drets sobre la parada sense complir els requisits establerts a l’article 14.
j) Sotsarrendar, subcontractar o realitzar qualsevol acte de disposició anàleg sobre els drets atorgats.
k) Desacatar de forma ostensible les instruccions o mandats de la direcció del mercat.
l) Cometre dos faltes greus en dos anys.
m)No disposar d’alguna de les condicions exigides per a ésser titular de l’autorització.
n) Disposar de menors en edat d’escolarització obligatòria que exerceixin les activitats de venda, col·locació de
productes o de cobraments.
o) Utilitzar els pesos i mesures no homologats.
Article 27
Intervenció dels productes en cas d’infracció
1. En cas de presumpta infracció, i com a mesura cautelar, l’Ajuntament pot intervenir els productes exhibits pels
paradistes, sense perjudici de les sancions que puguin imposar al presumpte infractor, si s’escau.
2. Quan els productes intervinguts siguin peribles o estigui prohibida la seva venda en aquesta modalitat, així com
en els casos de productes de poc valor o de naturalesa il·legal, s’ha de procedir a la seva destrucció o lliurament
a una institució benèfica, restant en els altres casos a disposició del que disposi la instrucció del corresponent
expedient sancionador, el qual ha de resoldre el que procedeixi en el termini màxim de 15 dies. Transcorregut
aquest termini sense l’adopció de cap resolució respecte el destí que s’ha de donar a les mercaderies intervingudes,
s’ha de procedir a la seva destrucció o lliurament a una institució benèfica.

Article 29
Graduació de les sancions
Per tal de graduar les sancions que s’han d’aplicar, a més dels criteris inclosos en els principis reguladors de la
potestat sancionadora, cal atendre a les circumstàncies següents:
a) Capacitat i solvència econòmica
b) Quantia del benefici il·lícit obtingut
c) Volum de vendes
d) Període durant el qual s’ha comès la infracció
e) Naturalesa dels béns o productes oferts
f) Nombre de persones consumidores afectades
g) Mesures correctores adoptades
h) Incompliment d’advertències o requeriments previs
i) Gravetat dels efectes sòcio-econòmics que la comissió de la infracció hagi produït.
j) Negativa reiterada a facilitar informació o a prestar col·laboració al personal tècnic responsable del control del
mercat o d’inspecció.
k) Destinació del producte, pel fet que aquest sigui adreçat al consum infantil o altres persones destinatàries
particularment indefenses.
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Article 28
Sancions
1. Les sancions aplicables a les infraccions que tipifica aquesta ordenança són les següents:
a) Per les infraccions lleus, suspensió temporal de l’autorització d’un a cinc dies hàbils i/o multa fins a 750 euros.
b) Per les infraccions greus, suspensió temporal de l’autorització de cinc a vint dies hàbils i/o multa de 750,01 euros
fins a 1.500 euros.
c) Per les infraccions molt greus, suspensió temporal de l’autorització durant un termini d’un a sis mesos o revocació
de l’autorització sense cap dret a indemnització si la naturalesa de la infracció ho requereix, i/o multa de 1.500,01
euros fins a 3.000 euros.
2. L’execució de les sancions s’inicia una vegada són fermes en via administrativa. La resolució sancionadora pot
adoptar les mesures cautelars precises, per garantir l’eficàcia de la resolució mentre no sigui executiva.
3. En qualsevol de les sancions previstes pot preveure’s, amb caràcter accessori, el comís de la mercaderia o
producte.
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Article 30
Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys, i les lleus als sis mesos. Les sancions
imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys
i les imposades per faltes lleus al cap de sis mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar-se des del dia que la infracció s’hagués comès.
Si es tracta d’una infracció continuada el termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què finalitzi
la infracció. El termini de prescripció s’interromprà per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment sancionador, reiniciant-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat per
espai superior a un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
3. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l’endemà del dia en què adquireixi
fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment d’execució, i es reprèn el termini si aquell està paralitzat durant més d’un mes
per causa no imputable a la persona infractora.
4. Es declararà la caducitat de l’expedient sancionador un cop transcorreguts sis mesos des de la seva iniciació
sense haver-se resolt, sempre que sigui per causes imputables a l’Administració.
5. 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.
Article 31
Procediment sancionador
El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança es regeix per la normativa de procediment administratiu
i sancionador en vigor.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La Junta de Govern Local és l’òrgan municipal competent per autoritzar els mercats ocasionals i per a modificar el
contingut dels annexes I a III d’aquesta ordenança, sempre que la legislació de règim local ho permeti i per establir
els canvis d’horaris en funció del tipus de mercat i les seves necessitats.
Segona
Mentre l’Ajuntament no assigni a una altra unitat o òrgan gestor la prestació del servei de gestió i administració
dels mercats municipals de Tarragona, les referències que aquesta ordenança fa a l’Ajuntament s’entenen fetes a
l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA (ESPIMSA), excepte les previstes a la disposició
addicional primera. En aquest sentit, ESPIMSA és la titular de la concessió del domini públic afectat pels mercats
de marxants de Tarragona. En conseqüència, ESPIMSA serà l’òrgan competent per exercir totes les competències
previstes a l’art. 8, així com d’atorgar les autoritzacions descrites a l’article 11. Això s’entén sense perjudici de la
potestat de l’Ajuntament d’aprovar ordenances fiscals que gravin l’ocupació del domini públic, i efectuar-ne les
liquidacions corresponents.

Quarta
L’Ajuntament ha de disposar d’un Registre de paradistes ambulants permanentment actualitzat; en aquest hi consten
els titulars de les parades, el número de la parada, les dades personals de cada titular, data de la concessió del lloc,
dimensions en metres quadrats de les parades, productes autoritzats, i altres incidències que puguin ser d’interès
en l’exercici de la venda no sedentària.
Cinquena
Les referències efectuades al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants,
s’entendran modificades automàticament, sense necessitat de modificar aquestes ordenances, en el cas que aquell
es modifiqui, o es derogui i substitueixi per una altra normativa.
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Tercera
Fins que l’Ajuntament no determini una altra unitat o òrgan gestor per a tramitar els procediments sancionadors
relatius a les infraccions del dret d’ocupació de les parades, la instrucció correspon a ESPIMSA mentre que la
resolució correspon a l’òrgan municipal competent.
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Sisena
1.- Tots els mercats no sedentaris periòdics de Tarragona hauran de comptar al menys amb els següents serveis:
a) Accés a un punt d’abastament d’aigua potable
b) Accés a un punt de connexió d’electricitat adequat
c) Accés a un lavabo públic d’ús públic
d) Recollida i gestió de residus adequada a la tria selectiva, inclosa la recollida dels residus comercials.
2.- Els serveis descrits en el punt anterior s’hauran d’implantar d’acord amb el pla de millora que es descriu en
l’apartat següent.
3.- En el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, per part de l’Empresa
de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals S.A., s’haurà de redactar i aprovar un pla de millora dels mercats
no sedentaris periòdics de Tarragona, amb el següent contingut mínim:
a) Actuacions necessàries per implantar els serveis descrits a l’apartat 1
b) Costos d’implantació dels serveis.
c) Costos de gestió i manteniment dels serveis
d) Proposta de gestió dels serveis
e) Proposta de finançament.
f) Proposta justificada de prioritats
g) Proposta de periodificació de l’execució de les actuacions necessàries per a la implantació dels serveis.
Aquest pla de millora s’haurà d’aprovar pel Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis i Promocions
d’Iniciatives Municipals S.A i pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona. Aquest últim l’haurà d’aprovar en el
termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera
Tenint en compte que el mercat que ocupa l’espai de la Rambla Nova és provisional i que ha de retornar a la zona
del Mercat Central, en cas que aquest fet comportés la reducció del nombre de parades o de la seva superfície,
s’apliquen els criteris d’adjudicació següents:
a) En el supòsit que es redueixin les parades, es suprimeixen les menys antigues.
b) En el supòsit que es redueixi la superfície, l’adjudicació ha d’atendre a criteris de proporcionalitat.
Aquestes reduccions no donen dret a percebre cap tipus d’indemnització.
Segona
L’entitat de representació dels marxants s’haurà de constituir en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor
de la present Ordenança, mentrestant seran interlocutors vàlids amb ESPIMSA, un representant de les actuals
associacions que constin inscrites en el registre d’entitats municipal i que almenys representin un 10% dels
paradistes o en tot cas, 10 parades.
Tercera
Per les autoritzacions actualment en vigor, es tindran en compte les Disposicions transitòries Segona i Tercera de
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. En conseqüència, les autoritzacions en vigor a 7
d’octubre de 2010, data d’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, s’extingiran el dia 30 de juliol de 2026.
La resta s’entenen concedides per un termini de 15 anys.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les Normes tècniques de presentació de serveis de mercadets de venda no sedentària i qualsevol
altra norma municipal que s’hi oposi.
Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
MERCATS PERIÒDICS
ANNEX I
Mercats periòdics i dies autoritzats
- Mercat provisional de la Rambla Nova: dimarts i dijous
- Mercat de la Plaça del Fòrum: dimecres, dissabte i diumenge
- Mercat de Sant Salvador: divendres
- Mercat de St. Pere i St. Pau: divendres
14
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Mercat de Bonavista: diumenge
Mercat de Torreforta: dissabte
Mercat de la Catedral: diumenge
Mercat de La Móra: dissabte

ANNEX II
Nombre i dimensions de les parades
- Mercat provisional de la Rambla Nova: 326 parades i 9 m²/parada
- Mercat de la Plaça del Fòrum: 61 parades (dc. i ds.) i 14 parades (dg.) i 16 m²/parada
- Mercat de Sant Salvador: 61 parades i 12 m²/parada
- Mercat de St. Pere i St. Pau: 212 parades i 10 m²/parada
- Mercat de Bonavista: 913 parades i 24 m²/parada
- Mercat de Torreforta: 261 parades i 12 m²/parada
- Mercat de la Catedral: 49 parades i 16 m²/parada
- Mercat de la Móra: 25 parades i 16 m²/parada
ANNEX III
Grups de productes autoritzats
Grup 1: Sector quotidià alimentari
Grup 2: Sector quotidià no alimentari
Grup 3: Equipament de la llar
Grup 4: Equipament de la persona
Grup 5: Lleure i cultura
Grup 6: Altres
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Tarragona, 27 d’octubre de 2017
El secretari general, Joan Anton Font Monclús

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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