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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança de venda ambulant o no sedentària
EL Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del dia 12 de juny de 2014, aprovà inicialment la imposició
de l’ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària al municipi de la Torre de Capdella.
Aquest acord provisional, l’ordenança i els expedients han estat exposats al públic durant el termini de 30
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província número 126, del 3 de juliol de
2014, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a què els interessats els examinessin i poguessin presentar
reclamacions. Atès que no ha estat presentada cap reclamació, aquests acords han estat elevats a
definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es publica el text íntegre de l’ordenança definitivament aprovada.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la regulació de la venda ambulant o no sedentària. Es considera venda
ambulant o no sedentària aquella realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial permanent,
sigui quina sigui la seva periodicitat i el lloc on se celebri.
Article 2. Espais, dates i horaris autoritzats i tarifes
2.1. Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de la Torre de Capdella, fora dels llocs,
dates i horaris expressament autoritzats per l’Ajuntament en aquesta ordenança.
2.2. S’aplicarà a excepció dels mercats, fires i activitats extraordinàries, les quals es celebraran atenent a la
seva pròpia organització, s’autoritza la venda ambulant en els següents emplaçaments:
a) Capdella, a la plaça de Sant Antoni
b) La Central de Capdella, al carrer del Flamisell, davant de l’església
c) Espui, a la plaça de Sant Julià
e) Aiguabella, a la plaça Major
f) La Torre de Capdella, a la plaça de Sant Martí
g) Astell, a la plaça Major
h) Obeix, a la plaça del Girador
i) Aguiró, a la plaça de l’Església
j) Paüls de Flamisell, a la plaça de l’Església
k) Mont-rós, a la plaça de l’Església
l) Pobellà, a la plaça Major
m) Molinos, a la carretera de la Vall Fosca davant la Cantina
n) Castell Estaó, a la plaça de l’Església
o) Antist, al camí de la Font
p) Estavill, al camí del Segalà
q) Envall, a la plaça de Santa Anna
r) Beranui, a la plaça de la Font
s) La Plana de Mont-rós, a la plaça de l’Ermita
t) La Pobleta de Bellveí, a la plaça del Portal
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2.3. La venda ambulant es pot fer tots els dies de la setmana entre les 9 hores i les 14 hores. Els venedors
ambulants nomes podran parar el dia que escullin de la setmana i no podran tornar fins la pròxima setmana.
El dia escollit pel venedor podrà anar a tots els pobles del municipi, fent-ho constar a la sol·licitud.
2.4. Els titulars de parada, hauran de satisfer l’import de la taxa per ocupació de la via pública, amb caràcter
setmanal, trimestral o anual i ho hauran de fer per anticipat. Aquest import estarà determinat en:
- 10 euros setmanals per les parades amb un màxim de 8 m. contant el vehicle més el remolc.
- 20 euros setmanals per les parades que ocupin més de 8 m. contant el vehicle més el remolc.
2.5. Estant exempts de pagar la taxa els titulars d’activitats que tenen establiment al municipi i que cada
setmana van a repartir els seus productes als diferents pobles del municipi.
2.6. Mitjançant acord motivat, l’alcalde serà competent per modificar l’horari, data i/o els emplaçaments
autoritzats.
2.7. No es podrà instal·lar cap lloc de venda de manera que s’entorpeixi la circulació de vianants o vehicles,
ni davant d’accessos a establiments comercials, d’entrades lloc públics o aparcaments.
Article 3. Sobre el règim de les autoritzacions
3.1. Les autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant tindran un any de vigència des del seu
atorgament i seran prorrogables si es mantenen les condicions que en van possibilitar el seu atorgament.
Finalitzat el termini de vigència, caldrà obtenir una nova autorització.
3.2. L’adjudicació de la parada serà personal i intransferible, quedant totalment prohibida la seva transmissió
o cessió a títol onerós o gratuït. Essent obligatori penjar en lloc visible la llicència municipal que els acredita
com a titulars i una adreça per a la recepció de possibles reclamacions durant l’exercici de l’activitat.
3.3. L’alcalde serà l’Òrgan competent que resoldrà els atorgaments de les autoritzacions. L’acord haurà
d’indicar el termini de validesa, les dades identificatives del titular, els llocs i horaris on es pot exercir
l’activitat, així com els productes autoritzats per a la venda.
3.4. Els titulars de les autoritzacions de productes d’alimentació i herbodietètica addicionalment hauran de
complir els requisits de la normativa sanitària.
3.5. Les autoritzacions podran ser revocades per l’Ajuntament en cas d’incompliment de la normativa de
comerç minorista, d’aquesta ordenança o si desapareixen les circumstàncies per les quals van ser
atorgades.
Article 4. Procediment per a l’obtenció d’autoritzacions
4.1. Els interessats hauran de sol·licitar la concessió de la preceptiva autorització mitjançant petició escrita
signada i adreçada a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, o en qualsevol de les formes previstes en la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.
4.2. La presentació de la sol·licitud requerirà dels interessats una declaració responsable signada en la qual
manifesti:
a) El compliment dels requisits establerts
b) Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat
c) Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització
d) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social
e) Els prestataris procedents d’altres països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establertes
en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball
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f) Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda
ambulant
4.3. També caldrà acompanyar la sol·licitud amb el justificant d’estar donat d’alta en l’epígraf corresponent
de l’impost d’Activitats Econòmiques i en els cens d’obligats tributaris.
Article 5. Condicions generals de venda
5.1. Totes les mercaderies s’exposaran amb indicació del preu de venda en un lloc visible.
5.2. No es permet l’ús de megafonia o d’altres mètodes de promoció que representin molèsties al públic o
als veïns.
5.3. Els venedors estan obligats a efectuar la neteja de l’espai utilitzat, dipositant les deixalles en els
contenidors de recollida de brossa. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà com una falta lleu, motiu
pel qual el titular de la parada podrà rebre una sanció econòmica, d’acord amb l’article 8 sancions i el
regulat en l’ordenança núm. 18, reguladora del procediment administratiu sancionador, d’aquest Ajuntament.
La tercera falta lleu es considerà falta greu i comportarà la pèrdua automàtica dels drets de parada.
5.4. Els venedors estant obligats a liquidar la taxa per ocupació de la via pública que s’escaigui i que
consten en l’article 2 d’aquesta ordenança.
Article 6. Inspeccions
Es competència de l’Alcaldia la inspecció i sanció de les infraccions contemplades en la present ordenança,
sense perjudici de les infraccions i sancions a que es refereix la Llei 1/1983 de 18 de febrer, del Parlament
de Catalunya.
En cas de detectar-se infraccions de tipus sanitari, l’Ajuntament informarà les autoritats sanitàries
competents.
Article 7. Infraccions
Les infraccions es classificaran i sancionaran de la forma següent:
a) Infraccions lleus
- No tenir exposat al públic en un lloc visible l’autorització municipal i el preu de venda al públic de les
mercaderies.
- Un tracte incorrecte respecte altres venedors, ciutadans o públic en general.
- L’incompliment de qualsevol de les disposicions de la present ordenança o de qualsevol de les condicions
específiques establertes en la llicencia, llevat que se’ls assigni expressament la qualitat de greus o molt
greus.
b) Infraccions greus
- La reincidència en infraccions de caràcter lleu, si haguessin estat sancionades amb advertència per escrit
o multa.
- Manca de respecte o correcció cap als empleats municipals.
- Variació del lloc de venda o ampliació de zona ocupada sense la corresponent autorització municipal.
- La manca de cura i netedat respecte del mobiliari urbà.
- La manca de pagament de les taxes municipals, després d’haver estat requerit expressament perquè ho
fes.
- L’incompliment dels requisits establerts per la normativa vigent respecte dels productes en exposició o
venda.
- El comerç de productes diferents dels establerts en l’autorització.
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- La negativa a aportar informació a l’autoritat municipal o els funcionaris o agents en el compliment del seu
deure.
c) Infraccions molt greus
- La reincidència en infraccions de caràcter greu, si haguessin estat sancionades.
- Exercir la venda sense l’autorització municipal.
- L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades d’acord amb aquestes
ordenances (Poden exercir l’activitat en nom del titular el seu cònjuge i fills així com les empleats que
estiguin donats d’alta a la Seguretat Social).
- La utilització de mitjans il·lícits –com ara presentar documentació falsa- per obtenir o renovar l’autorització
municipal.
- La resistència, coacció o amenaça a l’Autoritat Municipal, els seus funcionaris o agents, en el compliment
del seu deure.
Article 8. Sancions
8.1. Les infraccions lleus se sancionen amb advertiment verbal o per escrit. També pot imposar-se multa de
fins a 90 euros.
8.2. Les infraccions greus se sancionaran amb suspensió temporal de la llicència per un període no superior
a 4 setmanes. També pot imposar-se multa de fins 150 euros.
8.3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb suspensió temporal de la llicència per un període no
inferior a 4 setmanes. També pot imposar-se multa de fins 300 euros.
8.4. En els casos de les infraccions previstes en els punts 4, 5 i 6 la retirada de la llicència es definitiva. Així
com en el cas de reincidència en infraccions molt greus.
8.5. En el cas de exercir la venda sense la corresponent autorització municipal la sanció inclou la immediata
expulsió. En cas de reincidència es sanciona, ensems amb l’expulsió del mercat, amb multa, i sense
perjudici de les altres mesures que l’ajuntament pugui adoptar, entre les quals hi pot haver la retenció del
gènere a resultes de les comprovacions pertinents.
8.6. A més a més de les sancions establertes en aquesta ordenança, si la Corporació o considerà oportú es
podran imposar sancions d’acord amb l’establert a l’ordenança núm. 18, reguladora del procediment
administratiu sancionador de l’ajuntament.
Article 9. Del procediment sancionador
9.1. A efectes de la present ordenança es considera reincidència la acumulació de 3 infraccions del mateix
precepte o 5 de la mateixa categoria.
9.2. Les sancions establerts en la present ordenança s’imposaran sense necessitat d’expedient tret de les
que comportin sanció econòmica o les referents a infraccions molt greus.
9.3. Iniciat un procediment sancionador i sempre que es disposi d’indicis raonables cap una resolució amb
sanció, l’autoritat competent pot adoptar les mesures provisionals que cregui oportunes per garantir
l’eficàcia de la resolució que en pugui resultar.
9.4. No es poden adoptar mesures provisionals que puguin causar perjudicis irreparables als interessats,
que suposin violació de drets emparats per les lleis, o resultin extraordinàriament desproporcionats en
relació a la infracció comesa.
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9.5. Si l’autorització ho estima convenient en el cas de vendes sense llicencia, venda de productes no
autoritzats, manca de mesura d’higiene en productes alimentaris o no presentar les factures o comprovants
que acreditin l’origen de les mercaderies, es pot procedir a la intervenció, retenció de mercaderia té caràcter
de sanció i no interfereix el procediment sancionador que els mateixos fets puguin iniciar.
Article 10. Prescripció de les infraccions
10.1. La prescripció de les infraccions relacionades en la present ordenança es regula de la forma següent:
a) Les lleus als dos mesos
b) Les greus a l’any
c) Les molt greus als dos anys
10.2. El termini de prescripció començarà a computar-se a parir del dia que s’hagués fet la infracció o, en
cas de falta molt greu, a partir del dia en què es tingui coneixement del fet per part de l’Ajuntament.
Article 11. Entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o es produeixi la seva derogació.
La Torre de Capdella, 18 d’agost de 2014
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil
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