
ORDENANÇA MUNICIPAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA  A CAMPRODON ORGANITZADA 
EN MERCAT DE MARXANTS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquesta ordenança té com a objectiu, la regulació de la venda no sedentària en el  terme 
municipal de Camprodon organitzada en mercat de marxants i es dicta d'acord amb el que 
disposa l'article 11 de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991 de 29 de novembre, 
Decret legislatiu 1/1993 de 9 de març, Decret 162/2015 de 14 de juliol  i altres disposicions 
legals d'aplicació.

També es  regula  la  prohibició  expressa  de  la  venda  ambulant  en tot  el  terme  municipal 
excepte en els llocs  expressament autoritzats.

Article 2.  Concepte.

El  mercat  de  marxants  és  l’activitat  comercial  que  es  du  a  terme  a  Camprodon  per 
professionals  de  la  venda  no  sedentària,  mitjançant  instal·lacions  desmuntables  o 
transportables en els espais pública degudament autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de 
manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any i emparada per la present ordenança.  

Article 3. Àmbit d’aplicació i subsidiarietat.

Sens perjudici de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, serà d'aplicació, amb 
caràcter supletori, la Llei 1/1983, de 18 de febrer,  la Llei 23/1991 de 29 de novembre,  Decret 
legislatiu 1/1009 de 9 de març, Decret legislatiu 1/1993 de 9 de març, Decret 162/2015 de 14 
de juliol  i altres disposicions legals d'aplicació.

Article 4. Lloc autoritzat

El lloc autoritzat pel mercat de marxants a Camprodon, és la plaça Doctor Robert i la plaça de 
la Vila , d’acord amb els plànols que s’adjunten com annex a la present ordenança.

Article 5. Dia i horari autoritzat de venda ambulant

La venda ambulant o no sedentària regulada en la present ordenança queda autoritzada els 
diumenges, de 8 a 14  hores. 

L’ horari de muntatge de les parades començarà a les 7 del matí i finalitzarà a les 9 hores del  
matí.

Entre les 13:30  les 15 hores les parades del mercat s’hauran de desmuntar i deixar el lloc en 
perfecte estat de neteja. 
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Article 6. Nombre màxim total de parades en el mercat. 

El nombre màxim de parades del mercat de marxants de Camprodon és de 39 parades. Les 
21 existents  a la Plaça Dr. Robert i les 18 vacants i pel qual s’ amplia el mercat, que es 
situaran a la Plaça de la Vila. 

L'emplaçament i la dimensió dels llocs o parades destinades a la venda vindran assenyalats 
en  el plànol respectiu aprovat per  l'Administració Municipal. L'Ajuntament assignarà  a 
cadascun dels comerciants el lloc corresponent dins de la distribució del mercat, així com el 
número de parada concret, i podrà, en tot moment, redistribuir la localització de les 
parades dins dels límits establerts, en funció de les variacions que sorgeixin, reduir l'espai 
físic  inicialment atorgat per motius de manca del mateix o bé per serveis d'urgència, i 
fixar els criteris estètics i el disseny dels llocs de venda del mercat per tal d'aconseguir una 
determinada uniformitat.

Quant als productes que puguin ser objecte de venda, seran els autoritzats per la normativa 
vigent.

Per tal de poder cobrir les parades vacants,  respectant el règim de les actuals, l’ Ajuntament 
convocarà un concurs públic  d’ atorgament  d’ autoritzacions de venda no sedentària.  Els 
criteris que regiran les bases de l’ esmentat concurs seran: 

- Adequació i millora de l’ equilibri d’ oferta comercial. 
- Venda  de  productes  alimentaris  certificats  (  ecològics,  artesanals,  amb  distintius: 

Denominació d’ origen protegida DOP, Indicació geogràfica protegida IGP, Especialitat 
Tradicional  Garantida  ETG,  Certificació  del  Consell  Català  de  Producció  Agrària  i 
Ecològica  CCPAE,  venda  de  productes  alimentaris  certificats,  Productes  artesans 
qualificats PAQ, carnet d’ artesà, diploma de mestre artesà). 

- Venda directe de productor a consumidor. 
- Serveis oferts als clients. 
- Sostenibilitat ambiental. 
- Capacitació formativa sectorial o per l’ activitat dels sol·licitants. 
- Millores proposades per la prestació dels serveis als clients i serveis complementaris. 
- Característiques del punt de venda. 
- Qualitat estètica de la proposta. 
- Seguretat de l’ estructura i els components de les parades. 

La ponderació serà  realitzada per  un òrgan col·legiat  de l’ Ajuntament  de Camprodon en 
presència de representants de les diferents àrees, així com del seu personal sota el principi 
del criteri d’ especialitat.

Per  tal  de  donar  compliment  al  principi  de  publicitat  les  bases  per  al  procediment  d’ 
autorització, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Article 7. Requisis de les parades.

La venda haurà d'exercir-se a les parades de venda o a les instal·lacions desmuntables o 
transportables, inclosos els camions-botiga, els quals tindran una ubicació concreta, tenint en 
compte sempre que la seva instal·lació  haurà de tenir les condicions de seguretat i 
d'higiene exigides per la normativa específica  vigent. Els venedors tenen l'obligació de 
deixar el lloc ocupat en les condicions inicials, recollint totes les deixalles en bosses de 
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plàstic de tipus industrial deixant-les en els llocs indicats, i un  cop finalitzat l'horari de 
venda els venedors retiraran les mercaderies i els vehicles, deixant  l'espai lliure per a la 
circulació urbana.

Els productes a la venda, no podran ser exhibits en cap cas directament a terra o sobre 
paviment, i sempre que les seves característiques   de volum i de pes ho permeti caldrà 
situar- los a una altura respecte al nivell de terra variable en funció del tipus d'article que 
es tracti, excepte els alimentaris que es col·locaran sobre una taula situada, com a mínim, a 
80 centímetres d’alçària.

Queda prohibida la col·locació de les parades o de les instal·lacions desmuntables  o 
transportables on es realitzin la venda en els accessos a llocs comercials o industrials, o bé 
en els seus aparadors o exposicions, així com a les entrades a edificis d'ús públic o privat.

Dintre del recinte del mercat, no podrà fer-se propaganda o publicitat abusiva de cap classe, 
que atempti els altres, tant escrita com auditiva.

Article 8. Documentació i condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en el 
marcat de marxants.

Per  a  l'exercici  de  la  venda  ambulant,  els  comerciants  hauran  de  complir  els  requisits 
següents i aportar la documentació que es detalla a continuació:

a) En cas de persona física, Document Nacional d’Identitat.

En cas de persona jurídica, ha d’acreditar estar legalment constituïda inscrita en el registre 
oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària. 

b) Fotografia del titular i acompanyants autoritzats per a la venda.

c) Estar donats d'alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals 
inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatal com autonòmiques i locals. 

d)  Estar  donats  d'alta  i  al  corrent  de pagament  en  el  règim de  la  Seguretat  Social  que 
correspongui,  tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. 

e)  Complir  els  requisits  que  estableixen  les  reglamentacions  específiques  a  aplicar  als 
productes que tinguin a la venda.

f) Quan es tracti de comerciants extra comunitaris, acreditar, a més, que estan en possessió 
dels permisos de residència i de treball corresponents, així com acreditar el compliment d'allò 
que estableix la normativa específica vigent.

g) Disposar de l'autorització municipal per a exercir la venda no sedentària en el lloc precís. 
L'Ajuntament  proporcionarà  a  cada  venedor  amb  llicència  municipal,  una  targeta 
d'identificació que haurà de ser exhibida de manera visible i  permanent a les parades de 
venda. Cap venedor podrà ser titular de més d'un lloc en el mercat.

h)  Satisfer  els  tributs  que  les  ordenances  municipals  estableixen  per  aquests  tipus  de 
vendes.
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i)  Carnet  de  manipulador  d'aliments,  per  a  la  venda  dels  productes  que  ho  requereixin, 
segons les disposicions vigents.

j) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil  vigent,  suficient i  proporcionada per 
cobrir  les  despeses  derivades  de  sinistres  individuals  i  col·lectius  que  puguin  causar  en 
l’exercici de l’activitat. 

k) L’ ajuntament podrà autoritzar a cooperatives, que hauran d’ acreditar que tots els socis 
treballadors estan adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social, d’ acord amb el que s’  
estableix en els estatuts socials de la cooperativa. Només s’ atorgarà una autorització, a nom 
del cooperativista que ha d’ exercir la venda. 

Article 9. Atorgament de les autoritzacions de la venda no sedentària en mercats de 
marxants.

Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser automàtics ni poden 
comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi 
estiguin especialment vinculades. 

Els  procediments  d’atorgament  de  noves  autoritzacions  es  realitzarà  en  règim  de 
concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia i ha d’estar basat en els principis 
de transparència, imparcialitat i publicitat. 

L’ajuntament aprovarà les bases que hauran d’incloure els requisits i criteris d’adjudicació, 
d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquesta ordenança. 

Article 10. contingut de les autoritzacions de la venda no sedentària.

1. Les autoritzacions que s’atorguin han d’indicar:

a) Les dades del titular i  si s’escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la 
parada  corresponent,  amb  caràcter  general  i  amb  motiu  de  baixes  laborals,  per  raó  de 
maternitat o situacions similars. 

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, amb el nivell de detall i  
concreció que es consideri adient. 

2.-Les autoritzacions són transmissibles d’acord amb el que disposa l’ article 7.2 del Decret 
162/2015 i han de tenir una duració màxima de quinze anys i són prorrogables, de manera 
expressa  pel  mateix  període.  La transmissibilitat  de els  autoritzacions es pot  dur a terme 
després de la comunicació prèvia a  l’ajuntament.  
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3.-Quan es produeixin vacants l’ajuntament les assignarà, pel termini que resti de vigència de 
l’autorització,  als  participants  en el  darrer  concurs  de concurrència  competitiva  que hagin 
quedat sense plaça i compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça 
vacant, per ordre de prelació segons puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de 
vacants entre concursos es pot utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data 
de resolució de l’últim concurs. 

L’ajuntament destinarà les places vacants que es puguin produir  a l’ampliació de llocs de 
venda ja existents, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb les condicions 
següents: 

-Únicament poden optar a l’ampliació dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es 
trobi vacant.

-Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita 
respecte als de superfície més gran.

-Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda per a llocs 
d’igual superfície, s’han de repartir rels metres de la mateixa manera.

-Satisfetes  les  peticions  d’ampliació,  s’han  de  reordenar  els  llocs  de  venda  en  cas  que 
continuïn havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un nou torn de sol·licituds per a canvis 
de lloc entre les parades existents al mercat. 

Article 11. Extinció de les autoritzacions: 

Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària al mercat de Camprodon perden 
la vigència, sense que això generi dret a cap indemnització  o compensació, en els següents 
supòsits:

a)Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.

b)Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular. 

c)A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un 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 per a l’exercici de venda no sedentària en mercats de marxants. 

e) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de 
transmissió. 

Article 12. Faltes i sancions.

Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions comeses per ells, pels 
seus familiars o assalariats al seu càrrec.
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Article 13. Faltes lleus.

Es consideren faltes lleus:

1.- Les discussions o altercats.

2.- La negligència respecte l’ higiene del lloc atorgat.

3.- El no compliment de les instruccions emanades de l'Administració Municipal.

4.- El comportament no reiterat de les bones costums i normes de convivència.

5.- El tancament no autoritzat dels llocs de venda durant un període inferior a les 4 setmanes. 
Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’ un període de fins a 4 setmanes, 30 dies 
naturals a l’ any, en concepte de vacances, sempre que ho comuniquin amb 1 més d’ antelació 
a l’ Ajuntament i aquest ho autoritzi. 

6.-  Col·locar els  tendals  dels llocs de venda,  els  dies de pluja, de manera que ocasionin 
molèsties als veïns.

7.- Col·locar el gènere a vendre sobrepassant la línia del mostrador.

8.- Situar qualsevol tipus d'embalum en l'espai físic separador de les parades de venda.

9.- Qualsevol altre infracció no qualificada com a greu.

Article 14.  Faltes greus.

Es consideren faltes greus:

1.- La reiteració de qualsevol falta lleu en el període d'un any des de la comissió de la primera.

2.- Els altercats o alteració de l'ordre públic que segons criteri de l'Administració Municipal 
impliqui un escàndol.

3.- Qualsevol defraudació respecte de la quantitat o qualitat dels articles venuts.

4.- La cessió o subarrendament del lloc de venda. 

5.- El tancament del lloc de venda no autoritzat per un període superior a 4 setmanes.

6.- La venda d'articles diferents als autoritzats per la llicència municipal.

7.- La venda sense llicència o fora dels llocs assignats per la mateixa, especialment en zones 
d’influència de carreteres.

8.- No respectar, en relació a l'exhibició de l'article en venda, les condicions exigides per la  
present Ordenança.

9.- No respectar la separació mínima entre parades. 
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10.- La no exposició de la tarja d'identificació i de la resta de la documentació exigida.

11.-  El  no respectar  en cap moment  les  condicions higièniques establertes  en la  present 
ordenança.

Article 15.  Faltes molt greus.

Es consideren faltes molt greus:

1.- La reiteració de faltes greus en el període d'un any des de la comissió de la primera.

2.-  El  no  compliment de  l'obligació econòmica, en  relació  a  les  tarifes  contemplades en 
l'ordenança corresponent.

Article 16. Imposició de les sancions.

L'Alcaldia sancionarà les infraccions lleus i greus, i la Junta de Govern les molt greus. Les 
infraccions se sancionaran d'acord amb la graduació següent:

a) Infraccions lleus: apercebiment o multa fins a 100 euros. 

 b) Infraccions greus: Multa fins a  250 euros

c) Infraccions molt greus: multa de 300 euros i retirada de la llicència, sense tenir dret a la 
devolució de les taxes satisfetes ni a indemnització ni compensació de cap mena.

Article 17.  Expedient previ.

El procediment  per a la imposició de les sancions a les infraccions greus i molt greus 
previstes en aquesta Ordenança serà el procediment  sancionador regulat per la Llei de 
Procediment Administratiu vigent i legislació sectorial corresponent.

Les faltes lleus seran sancionades, prèvia audiència de l'interessat, directament per 
l'Alcaldia.

Article 18.  Vigilància.

La   vigilància   de   l'aplicació   d'aquesta   Ordenança   anirà   a   càrrec   del   personal 
designat especialment per aquesta comesa.

Article 19. Comissió de seguiment del mercat. 

Per tal de vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants, es crearà una comissió 
de seguiment integrada per membres de l’ajuntament i marxants. 
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Disposició transitòria

Les  parades  que  tinguin  llicència  vigent  en  el  moment  d’aprovar-se  aquesta  ordenança 
continuaran en el lloc assignat per la normativa anterior, mentre duri aquesta llicència.

Disposició derogatòria

Aquesta ordenança deroga íntegrament l’ anterior publicada la seva aprovació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 70 de data 9 d’abril de 2001. 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en  vigor als vint dies hàbils  de  la  seva publicació al  Butlletí 
Oficial de  la Província i el seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la 
seva modificació o la seva derogació expresses.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ.-  Aquesta  Ordenança  de  venda  no  sedentària  a  Camprodon 
organitzada en mercat de marxants ha estat aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament de 
Camprodon, en sessió de data 31 de gener de 2017, ha estat sotmesa a informació pública 
per anunci al web municipal, al tauler d’anuncis, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 7306 de 10/02/2017, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 29 
de 10/02/2017 i al periòdic el 9 Nou de data 13/02/2017. Ha estat aprovada definitivament pel 
ple de l’Ajuntament de Camprodon, en sessió de data 02 de maig  de 2017. Publicat el seu 
text íntegre en el BOP de Girona núm. 148 de data 03/08/2017 pàgines 43 a la 51 i referència 
al DOGC núm. 7443 de 29 d’agost de 2017.

El secretari
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