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ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT SETMANAL DE MONTORNÈS DEL 
VALLÈS 
 
Capítol I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte l’establiment de normes reguladores de la venda no 
sedentària realitzada per comerciants fora d'un establiment comercial permanent, de 
manera habitual o puntual, i amb periodicitat setmanal en els perímetres i llocs 
assenyalats per l'Ajuntament, en instal·lacions comercials desmuntables, no fixades a 
terra de forma permanent o transportables, incloent-hi els camions botiga, i en els 
termes i les condicions establertes en els articles posteriors. 
 
Article 2. Dia i lloc de la celebració del mercat 
 
La venda no sedentària, realitzada en la forma indicada a l'article 1 d'aquesta 
ordenança, està autoritzada tots els dimecres no festius de l’any a la zona de 
Montornès Nord i tots els divendres no festius de l’any a la zona de Montornès Centre 
de 8 hores a 14 hores.  
Els dies festius no es permetrà la venda a les parades del mercat. Per tant, aquella 
setmana en què dimecres o divendres siguin festius, el mercat setmanal de 
comerciants ambulants serà el dia hàbil anterior. Quan es tracti de festes locals, 
l’Ajuntament ho comunicarà prèviament als paradistes. 
 
Capítol II – DE LES LLICÈNCIES PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
SECCIÓ PRIMERA: CARACTERÍSTIQUES DE LA LLICÈNCIA 
 
Article 3. Nombre màxim de parades autoritzades 
 
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades del mercat setmanal serà 
establert per l’Ajuntament en l’annex d’aquesta ordenança, atenent, entre d'altres 
factors, a la varietat d’oferta comercial que hi ha al mateix mercat, la conjuntura 
econòmica i comercial i els condicionaments urbanístics i circulatoris. Les 
modificacions d’aquest annex es faran mitjançant un decret. 
 
Article 4. Titulars dels llocs de venda 
 
Poden ser titulars dels llocs de venda les persones físiques i jurídiques. L'autorització 
és personal i el titular exercirà habitualment la venda, però poden exercir l'activitat 
totes aquelles persones autoritzades, segons l’article 15, que tinguin la formació 
adequada i estiguin donats d’alta a la Seguretat Social. 
En el supòsit de vacances o malaltia del titular de l’activitat, aquest ha de notificar a 
l'Ajuntament la circumstància que s’escaigui de les esmentades i el nom del familiar 
directe o de l’empleat que el representarà durant l’absència. 
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Article 5.  Llicència discrecional 
 
La llicència per a l’ocupació del lloc origina una situació de possessió precària i 
discrecional. Per tant, l’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar els canvis que 
consideri necessaris per motius d’interès públic, per canvi de circumstàncies, i per 
incompliment del que disposa aquesta Ordenança, sense haver-hi lloc, en cap cas, a 
indemnització o compensació de cap mena. 
 
Article 6. Parades ocasionals 
 
Es poden atorgar llicències a les parades que ho sol·licitin per exercir la venda de 
forma ocasional, sempre que estableixin el període i compleixin amb totes les 
obligacions i requisits establerts per a les parades fixes. En tot cas, aquestes parades 
no tenen dret a reserva d’espai i s’han instal·lar al lloc que els assigni l’Ajuntament, 
que ho farà per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds.  
 
SECCIÓ SEGONA: REQUISITS DE L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
 
Article 7. Sol·licitud inicial de llicència 
 
Les persones titulars d’activitats interessades en l'obtenció de la corresponent llicència 
municipal per a l'exercici de la venda al mercat setmanal han de presentar a 
l'Ajuntament  una sol·licitud on s’hi especifiqui: 
• Dades personals: nom i cognoms, número de DNI, domicili i telèfon, a efectes de 

notificació 
• Llista dels articles que pretenen vendre i la declaració que coneixen i compleixen 

tota la normativa que regula la venda d’aquests productes 
• Mercat per al qual es formula la sol·licitud 
• Els metres lineals d’ocupació que se sol·liciten 
 
No poden sol·licitar noves llicències aquells qui ja siguin titulars d’alguna. 
Les sol·licituds presentades es resoldran en un màxim d’un mes. Aquesta resolució es 
comunicarà als interessats. El silenci administratiu suposarà la no acceptació de la 
sol·licitud per part de l’Ajuntament. 
Un cop l’Ajuntament hagi rebut la sol·licitud es requerirà al sol·licitant, si s'escau, 
perquè  presenti la documentació en compliment dels requisits establerts en l'article 8 
d'aquesta ordenança.  
Les sol·licituds de les parades que no hagin estat escollides s’han de renovar 
anualment a fi i efecte de mantenir el dret preferent d’antiguitat. En cas de no renovar-
se, aquesta preferència es perd i l’antiguitat comença a comptar a partir que es torni a 
presentar una altra sol·licitud. 
 
Article 8. Documentació per a l’obtenció de la llic ència 
 
Aprovada la sol·licitud inicial per a l'exercici de la venda no sedentària en el mercat 
setmanal, els comerciants han d’aportar al registre de l’Ajuntament, en el termini de 10 
dies hàbils des de la recepció de la notificació, la documentació següent: 
 



Àrea de la Presidència  
Secretaria general  
 
 

a) Fotocòpia del NIF (o CIF en cas de persones jurídiques) del titular de l’activitat. 
Quan es tracti de comerciants estrangers, caldrà acreditar que estan en possessió dels 
permisos de residència i de treball. 
b) Document acreditatiu d’Hisenda d’estar desenvolupant una activitat mitjançant el 
certificat corresponent o la fotocòpia de l’alta al Cens d’Obligats Tributaris -Model 036- 
(antiga alta a l’IAE). 
c) Document acreditatiu d’estar donats d'alta al Règim de la Seguretat Social que 
correspongui. Presentar el certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat 
Social i, en el cas dels autònoms, la fotocòpia dels rebuts de les quotes dels darrers 3 
mesos. 
d) Dues fotografies del titular de mida carnet. 
e) Original i fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seva instal·lació 
i activitat per una cobertura mínima de 300.000 €, en el cas d’activitats de venda de 
productes alimentaris, i de 150.000 € per a la resta. 
f) Certificat que acrediti que totes les persones de la parada han rebut la formació 
adequada en manipulació d’aliments si l’activitat implica la venda d’aliments. 
g) Declaració de l’interessat que compleix tots els requisits tècnics i sanitaris que 
garanteixin la seguretat dels aliments per tal que no puguin suposar un risc per a la 
salut dels consumidors, per totes aquelles activitats d’alimentació que tracten els 
productes considerats per la normativa de seguretat alimentària com a productes amb 
especial risc per a la salut. 
 
Article 9. Atorgament de les llicències 
 
La llicència per a l'exercici de la venda no sedentària s’atorgarà en el termini màxim de 
tres mesos des que l’interessat porta la documentació completa. El silenci 
administratiu suposarà la no acceptació de la sol·licitud.  
La llicència restarà sotmesa al compliment i a la comprovació prèvia, per part de 
l'Ajuntament, dels requisits a què es refereix l'article anterior. 
Un cop autoritzat, l’interessat ha d’abonar les taxes corresponents assenyalades en 
l'ordenança fiscal vigent. 
L’Ajuntament  ha de lliurar a l'interessat una identificació on consti el mercat que 
correspon, el dia i horari del mercat, la longitud de metres reservada, el número de 
parada, el producte i l’activitat pel qual és vàlida; i les dades següents del comerciant: 
nom i DNI del titular i la seva fotografia, i nom i DNI del suplent de l'activitat. 
Aquesta identificació s’ha d’exhibir de manera visible i permanent al frontal de la 
parada. 
L’Ajuntament no autoritzarà la venda no sedentària de productes alimentaris que, per 
la forma de presentació o per altres circumstàncies, no compleixin les normes 
higiènicosanitàries que en regulen la venda. 
Pel que fa als criteris d’adjudicació de la parada i sempre que s’acompleixin tots els 
supòsits que estableix aquesta ordenança, tenen preferència per a l’atorgament de les 
llicències les sol·licituds dels residents en aquest terme municipal. A continuació, i dins 
els diferents sectors de venda establerts, es tindrà en compte, el rigorós ordre de la 
presentació de sol·licituds. 
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Article 10. Renovació de la llicència 
 
La llicència del mercat setmanal es concedirà per a un temps no superior a un any 
natural. La llicència queda automàticament prorrogada si el titular no hi renuncia abans 
del dia 15 de desembre de cada any. 
 
Article 11. Llicència de canvi d’ús 
  
Si el paradista vol canviar el producte de la venda, sempre que estigui dins el mateix 
grup de classificació segons l’annex, cal que sol·liciti una llicència de canvi d’ús i 
mantindrà el mateix número de llicència i la mateixa ubicació. 
 
Article 12. Nova llicència 
 
El paradista ha de sol·licitar una altra llicència en el cas que comercialitzi un tipus 
diferent de producte del que té autoritzada la seva venda i que comporti un canvi de 
grup de classificació segons l’annex. En aquest cas, la sol·licitud tindrà prioritat sobre 
la resta, considerant que ha de presentar la documentació de l’article 8. 
 
Capítol III- DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS 
 
Article 13. Drets  dels comerciants  
 
Els drets dels comerciants són els següents: 
 
- Exercir l’activitat de venda dels articles, la llicència municipal dels quals els empara 
- Realitzar l’activitat en condicions de seguretat 
- Tenir la via pública en òptimes condicions en el moment de la instal·lació de la 

parada 
- Obtenir de l’Ajuntament, amb la sol·licitud prèvia, informació actualitzada de tots 

aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda dels productes alimentaris 
 
Article 14. Obligacions dels comerciants 
 
Les obligacions dels comerciants són les següents: 
 
- Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda al mercat 
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 

encarregat del mercat i la Policia Local 
- Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control 
- Ocupar el lloc assignat, i els metres autoritzats i mantenir l’establiment en els dies i 

hores assenyalades 
- Col·locar en lloc visible la llicència municipal per a la venda ambulant 
- Abonar les taxes corresponents a la llicència d’ocupació de la via pública i residus 

que assenyalen les ordenances fiscals 
- No circular amb vehicles pel recinte del mercat fora dels horaris establerts 
- Mantenir en bones condicions de conservació les seves instal·lacions 
- Mantenir en bon estat l’espai del lloc que ocupi i si s’escau, la via pública; reparar 

els desperfectes que causi a la via, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i 
mobiliari urbà en general 
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- Dirigir-se al públic amb respecte i consideració 
- Assistir setmanalment al mercat, llevat que s’hagi sol·licitat un permís per 

absentisme 
- Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent-hi les 

vacances 
- En finalitzar l’horari del mercat, recollir les instal·lacions i dipositar les escombraries 

i deixalles, així com els embalatges, atenent a les indicacions d’aquest Ajuntament, 
d’acord amb la normativa reguladora de la recollida de residus comercials vigent 
en tot moment 

- Complir les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquesta ordenança i la 
normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i 
productes a la venda 

- No comercialitzar productes no autoritzats 
- No comercialitzar productes alimentaris que suposin un risc per a la salut 
 
 
Capítol IV- TITULARITAT I TRANSMISSIBILITAT  
 
Article 15. Titularitat i exercici de la llicència 
 
La llicència municipal per exercir la venda ambulant és personal però poden exercir 
l’activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge o parella de fet i els seus fills, així com 
també els empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per compte del 
titular comercial. 
 
Article 16. Supòsits de transmissibilitat  
 
L’autorització municipal per exercir la venda no sedentària és transmissible 
exclusivament, amb una autorització municipal prèvia, en els casos següents: 
 
a) Per actes inter vivos: entre familiars de primer grau, tant per afinitat com per 

consaguinitat, incloses parelles de fet; entre familiars de segon grau; i els seus 
treballadors 

b) Per actes mortis causa: en el cas de defunció del titular de la llicència, sempre que 
ho sol·liciti la persona legalment successora o testamentària 

 
No es permet la transmissió a les persones jurídiques. 
 
Article 17. Procediment per a la transmissió  
 
Per sol·licitar la transmissió de la llicència, cal la documentació següent: 

- Instància signada pel cedent i pel cessionari. En cas d’actes mortis causa, la 
instància ha d’anar signada per la persona legalment successora 

- Documentació que acrediti el grau de parentiu o de relació existent, o la 
condició legal de successor 

- Fotocòpia compulsada del DNI del cedent i del cessionari 
- Certificat que acrediti que el cedent està al corrent de pagament dels tributs 

municipals que s’estableixen per a aquest tipus de venda 
- Alta del cessionari de l’activitat econòmica (model 036) 
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- Alta d’autònoms o del règim de la Seguretat Social que correspongui del 
cessionari i certificat que acrediti que està al corrent en el pagament de les 
quotes 

- Documentació acreditativa de la formació en manipulació d’aliments 
 
 
Capítol V– DE L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL RECINTE DEL 
MERCAT SETMANAL  
 
Article 18. Horaris del mercat ambulant 
 
L'activitat de venda al mercat és entre les 08.00 hores i les 14.00 hores. El muntatge 
pot fer-se a partir de les 07.00 hores, i el desmuntatge ha de finalitzar obligatòriament 
a les 15.00 hores. 
Mitja hora abans de l'obertura del mercat, cal que els cotxes, camions i vehicles de 
tota classe relacionats amb el mercat hagin fet les operacions de descàrrega. 
S'exceptuen d'aquesta norma els camions-botiga autoritzats. Durant les hores del 
mercat, cap vehicle 
pot entrar al recinte ni interferir en l’activitat de venda. Excepcionalment pot autoritzar-
se l’entrada d’algun vehicle, per causa de força major. 
Entre les 14.00 i les 15.00 hores, les parades del mercat s’han de desmuntar i cal 
deixar el lloc en perfecte estat de netedat. No es pot desmuntar abans de les 14.00 h. 
Mitjançant un decret es poden modificar els horaris establerts en aquesta ordenança. 
 
Article 19. Emplaçament de les parades i del mercat  en general 
 
El mercat no sedentari s’emplaçarà al lloc que determini l’Ajuntament, tenint en compte 
les condicions higiènicosanitàries de l’espai destinat al mercat i els entorns. 
També s’ha de tenir en compte, en l’elecció de l’emplaçament del mercat, la 
minimització dels riscos i els accidents de tot tipus. 
L'emplaçament de cada parada el determina l'Ajuntament, el qual ha de vetllar per tal 
que el bon desenvolupament del mercat ambulant no obstaculitzi l’entrada a habitatges 
o establiments.  
La longitud de la parada s'ha d’ajustar a la que en cada cas s'autoritzi.  
Discrecionalment cal que es disposin passos d'evacuació o de trànsit de vianants entre 
parades. 
Aquests espais no els poden ocupar ni el comerciant o ni les seves mercaderies. Entre 
parades contigües hi ha d’haver una separació mínima de 50 cm, que no poden 
ocupar amb cap material, capses, etc. 
Al lloc on sigui assenyalat, el comerciant hi ubicarà la instal·lació desmuntable, 
transportable o camió-botiga, on haurà d'exercir la venda, tenint en compte sempre 
que la seva instal·lació ha de tenir les condicions de seguretat i higiene exigides per la 
normativa específica vigent per als productes a la venda. 
 
Article 20. Neteja, manteniment i adequació de la z ona del mercat i de les 
parades 
 
És obligació inexcusable del titular de l’activitat i del personal que treballa a cada 
parada tenir en les adequades condicions de netedat i salubritat l’espai que s’ocupi, 
així com també deixar-ho en perfectes condicions al finalitzar. 
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Un cop acabada la jornada, dins les bosses adequades, a càrrec del paradista, cal que 
es posin les restes de productes alimentaris i es dipositin dintre dels contenidors de 
recollida de la fracció orgànica. Els residus de la fracció de rebuig generats el dia de la 
venda s’han de dipositar en bosses d’escombraries, a càrrec del paradista, dintre dels 
contenidors  verds de 1.000 litres de recollida de la fracció de rebuig. Les restes de 
cartrons, degudament plegats, i les caixes de fusta, nets de residus d’aliments i de 
qualsevol altre producte, s’han de situar ordenadament a la mateixa parada per tal que 
el servei de recollida del paper cartró comercial i el servei de recollida del rebuig en 
cada cas els pugui recollir. Els envasos buits s’han de dipositar als contenidors adients 
de recollida selectiva. 
 
Està prohibit deixar restes de productes que no s’hagin generat el dia de mercat. 
 
El volum de deixalles acumulades a les parades, en especial a les d’alimentació, no 
podrà comprometre les condicions higièniques de l’entorn ni la dels productes posats a 
la venda. 
 
En aquest sentit, i donant compliment a la normativa vigent sobre la gestió dels residus 
comercials, el titular de l’autorització ha de fer front al pagament de la taxa 
corresponent al servei municipal de recollida de residus, de conformitat amb 
l’ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 21. Mercaderia, productes a la venda 
 
Cada parada només pot tractar i vendre els articles corresponents a l’activitat per a la 
qual ha estat autoritzada. Els productes que poden ser objecte de venda són els 
autoritzats per la normativa vigent. 
Resta prohibida la venda ambulant de tot tipus de carns i també de productes de la 
pesca. Quan es tracti d’altres tipus de productes, l’Ajuntament es reserva la facultat de 
prohibir-ne la venda. 
No s’autoritzarà l’exhibició ni la venda d’articles que atemptin contra les normes de 
convivència, contra la dignitat de la persona o que tinguin connotacions xenòfobes o 
racistes. 
Com a resultat de la vigilància i control de les activitats, l'Ajuntament pot adoptar les 
mesures correctores i cautelars que calgui, incloses la immobilització i el decomís de la 
mercaderia, sens perjudici de les sancions que correspongui imposar al presumpte 
infractor. En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris 
posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures 
necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 
Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt de 
terra o del paviment i, sempre que les seves característiques de volum i pes ho 
permetin, han de situar-se a una altura no inferior a vuitanta centímetres respecte el 
nivell del terra. 
La mercaderia no pot sobresortir de la superfície del taulell. No es pot exhibir de forma 
desmesurada productes suportats per tendals o elements de protecció que sobresurtin 
de la línia del taulell. 
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Article 22. Exercici de la venda 
 
A dins del recinte del mercat no es pot fer propaganda o publicitat abusiva de cap 
classe, sigui escrita o auditiva, que molesti o ofengui.  
No està permesa la utilització de sistemes d'amplificació de la veu llevat de les 
parades autoritzades per l'especificitat del seu producte. 
En tot moment, cal que el comerciant prengui mesures per mantenir recollits els 
residus que es generin com a resultat de la seva activitat.  
Els vehicles dels comerciants ambulants destinats al transport de productes 
alimentaris han de reunir les condicions necessàries per garantir la conservació i la 
seguretat higiènica dels productes transportats. 
Està prohibit encendre foc, llevat de les parades amb autorització per a l’elaboració, 
manteniment o venda de menjars preparats que així ho requereixin. 
A petició del titular de parada es pot autoritzar la no assistència al mercat per un 
període de fins a cinc mesos. Per aquest motiu, el paradista ha de sol·licitar per escrit 
a l’Ajuntament el permís per l’absentisme, i detallar els motius de l’absència. 
L’absència injustificada del lloc reservat al mercat en cinc dies seguits o de cinc al 
trimestre suposa la revocació de la llicència per vendre.  
 
Capítol VI.- RÈGIM D’INSPECCCIÓ  
 
Article 23. Vigilància, inspecció  i control 
 
La vigilància de la zona del mercat correspon als agents designats per l’Ajuntament, 
que garantiran mitjançant les seves facultats d’inspecció i control, que els titulars de 
les autoritzacions compleixin la normativa. 
 
L’Ajuntament pot arribar, com a acció de cautela, en cas d’infracció, a intervenir els 
productes exhibits pel venedor, sens perjudici de les sancions que, si s’escau, 
correspongui imposar legalment al presumpte infractor, en virtut del que estableix 
aquesta ordenança. 
 
Capítol VII.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
SECCIÓ PRIMERA: DE LES INFRACCIONS 
 
Article 24. Infraccions 
 
L'incompliment d’aquesta ordenança serà sancionat d'acord amb les disposicions 
previstes. 
 
Article 25. Tipologia d’infraccions 
 
Les infraccions a les disposicions d'aquesta ordenança es qualifiquen com a lleus, 
greus i molt greus. 
 
Article 26.  Infraccions lleus 
 
 Es consideren infraccions lleus: 
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a) No tenir en lloc visible la llicència i el rebut del pagament de la taxa. 
b) Desplaçar o modificar el mobiliari públic urbà. 
c) La inobservància de les instruccions dels agents designats per l’Ajuntament 

encarregats de la vigilància, inspecció  i el control. 
d) L'incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 
e) L’incompliment de la normativa de tinença i publicitat dels fulls de 

reclamació/denúncia. 
f) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’Ajuntament l’absència al mercat. 
g) L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en aquesta 

ordenança, llevat que se’ls assigni la qualitat de greus o molt greus. 
 
 
Article 27.  Infraccions greus 
 
Es consideren infraccions greus: 
 
a) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida pels agents designats per l'Ajuntament, amb vista al compliment de les 
funcions de vigilància, inspecció i control en les matèries objecte d’aquesta 
ordenança, així com també el fet de subministrar informació inexacta o 
documentació falsa 

b) Les discussions que produeixin escàndol, dins el recinte del mercat 
c) La inobservància de les instruccions que discrecionalment i per al bon 

funcionament del mercat pugui dictar l'Ajuntament 
d) L'actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats 
e) L’ocupació d’un espai diferent a l’autoritzat 
f) L’ocupació de la parada per una persona diferent al titular sense que hagi estat 

degudament autoritzada 
g) L'ocupació de més espai de l'autoritzat i l'exposició de mercaderies fora del lloc 

assignat 
h) L’ocupació o el dipòsit de materials als espais previstos com a pas entre parades 

laterals 
i) L’entrada i sortida de vehicles dins el recinte del mercat fora dels horaris 

autoritzats. 
j) El transport d’aliments sense les degudes condicions higiènicosanitàries 
k) La venda de productes no autoritzats que no representen un risc apreciable per a 

la salut. La manca de les condicions higiènicosanitàries dels llocs de venda, dels 
manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com també dels productes 
i aliments posats a disposició dels consumidors 

l) La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de 
l’activitat 

m) La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, durant la venda i un cop 
finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions 

n) L’incompliment de l’obligació de separar els residus de forma selectiva  
o) La manca de pagament dels drets i taxes corresponents 
p) L’incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions d’aquesta norma i d’altres 

que afectin la venda dels productes posats a disposició dels consumidors 
q) La reincidència en infraccions considerades lleus (3 en un any) dóna lloc a una 

infracció greu 
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Article 28.  Infraccions molt greus 
 
Es consideren infraccions molt greus: 
 
a) L’exercici de la venda sense llicència 
b) Les baralles o aldarulls dins el recinte del mercat 
c) El sots-arrendament o cessió de part o de la totalitat de l'espai autoritzat 
d) Tenir treballant a la parada menors en edat d'escolaritat obligatòria 
e) La venda d’articles, productes o aliments en condicions que suposin un perill per a 

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

agents designats per l’Ajuntament i facultats per a l'exercici de la funció de 
vigilància, inspecció i control en les matèries objecte d’aquesta ordenança 

g) La manca reiterada de neteja del lloc reservat i del seu entorn, un cop finalitzat el 
mercat i retirades les instal·lacions 

h) La manca sobrevinguda de qualsevol requisit establert en l'article 8 d'aquesta 
ordenança 

i) La reincidència en infraccions considerades greus (3 en un any) dóna lloc a una 
infracció molt greu 

 
Article 29.  Prescripció de les infraccions. 
 
Les infraccions prescriuen, comptant de la darrera o l’única vegada que s’han comès: 
- les lleus prescriuen als sis mesos 
- les greus prescriuen al cap d’un any 
- les molt greus prescriuen al cap de dos anys 
 
 
SECCIÓ SEGONA: DE LES SANCIONS 
 
Article 30.  Sancions 
 
Les infraccions tipificades als articles anteriors es poden sancionar segons s'indica 
més endavant, sens perjudici del que en el futur pugui establir qualsevol variació de la 
legislació d’àmbit local, i de donar compte a altres organismes competents que puguin 
imposar sancions més elevades.  
 
Per faltes lleus: 

- Advertiment i multa fins a 100,00 euros. 
 
Per faltes greus: 

- Multa de 101,00 a 400,00 euros i/o suspensió de la llicència d'un a tres mesos  
 
Per faltes molt greus: 

- Multa de 401,00 a 900,00 euros i/o suspensió de la llicència de quatre mesos a 
sis mesos o la revocació de la llicència, cosa que comporta la inhabilitació per 
sol·licitar una nova llicència durant el termini de dos anys. 
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Article 31.  Graduació de les sancions 
 
L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
- L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes; sempre que 

d'aquest incompliment no se n'hagin derivat perjudicis directes a tercers. 
- El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
- La quantia del benefici il·lícit. 
- El volum de vendes. 
- La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
- La gravetat dels efectes socioeconòmics que la comissió de la infracció hagi 

produït. 
- La reincidència. 
- El grau d’intencionalitat. 
 
El procediment per a la imposició de les sancions indicades anteriorment serà el 
procediment sancionador regulat per la llei de procediment administratiu vigent. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera. Dins els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, els 
titulars de les parades han d’acreditar davant l’Ajuntament de Montornès del Vallès les 
dades i la documentació que recull l’article 8 i han d’adaptar-se a les noves 
disposicions d’aquesta ordenança que suposin variació respecte a l’ anterior. 
 
Segona. Atès el que preveu l’annex relatiu als metres màxims permesos, les parades 
que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança tinguin autoritzats 
metres d’ocupació superiors als màxims establerts, restaran consolidades, llevat que 
es produeixi un canvi de titularitat. 
 
Disposició derogatòria 
 
Aquesta ordenança deroga l’ordenança del mercat setmanal de comerciants 
ambulants aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 7 de novembre de 1980. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Montornès del Valles, a 22 de maig de 2008 
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ANNEX 
 
Nombre total de parades que formen el mercat: 
 

- Montornès Nord:  19 parades 
- Montornès Centre:  53 parades 

 
Nombre parcial de parades segons especialitats: 
 
� Montornès Nord 

Fruita i verdures (grup 1): 4 parades 
Roba (grup 3): 7 parades 
Bijuteria (grup 4): 2 parades 
Calçat (grup 3): 1 parada 
Parament de la llar i drogueria (grup 5): 1 parada 
Alimentació (grup 2): 3 parades 
Herbolari (grup 2): 1 parada 

 
� Montornès Centre 

Fruita i verdures (grup 1): 11 parades 
Roba (grup 3): 26 parades 
Bijuteria (grup 4): 3 parades 
Marroquineria (grup 4) : 1 parada 
Calçat (grup 3): 4 parades 
Parament de la llar (grup 5): 2 parades 
Alimentació (grup 2): 2 parades 
Herbolari(grup 2): 1 parada 
Plantes i flors artificials (grup 6): 1 parada 
Roba interior i esport (grup 3): 1 parada 
Merceria (grup 6): 1 parada 

 
Metres màxims permesos segons especialitats: 
 

- Fruites i verdures: 10 metres 
- Alimentació: 6 metres 
- Roba: 8 metres 
- Bijuteria/Marroquineria: 6 metres 
- Calçat: 8 metres 
- Parament de la llar/plàstics: 6 metres 
- Roba de la llar: 8 metres 
- Roba interior: 8 metres 
- Xarcuteria: 6 metres 
- Caramels: 6 metres 
- Diversos: 6 metres 
- Herbolari: 6 metres 
- Ocasionals: 3 metres 
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Classificació: 
 
Les parades del mercat ambulant es classificaran en els següents grups en funció dels 
articles de venda autoritzada: 
 
Grup 1: Fruites i verdures. 
Grup 2: Alimentació, xarcuteria, caramels, herbolari. 
Grup 3: Tèxtil, calçat. 
Grup 4 Complements, bijuteria, marroquineria. 
Grup 5: Paraments de la llar, plàstics, drogueria. 
Grup 6: Diversos 
Grup 7: Ocasionals 
 
 
 
 


