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Número de registre 5742

AJUNTAMENT DE BALAGUER
Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer.
Expedient 240/2020
L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple, del 25 de juny de 2020, va acordar aprovar inicialment
l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer.
Els esmentats acords van ser exposats al públic mitjançant edicte al tauler electrònic d’anuncis, a un diari
dels de major difusió de la província el dia 2 de juliol de 2020, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
número 125 de data 1 de juliol de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8183 de data 22
de juliol de 2020 i sotmesos a tràmit d’audiència del Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
Durant el període d’exposició pública i audiència de l’expedient no es van presentar al·legacions, per aquest
motiu queda aprovada definitivament d’acord amb l’annex que es transcriu a continuació, i de conformitat
amb el Decret d’Alcaldia número 948, de data 3 de setembre de 2020, i l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Peu de recurs
Contra el present acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent a la seva publicació.
Balaguer, 3 de setembre de 2020.
La Primera Tinent d’Alcalde*, Ester Guarné Tanyà
*La Primera Tinent d’Alcalde, per suplència del Paer en cap ex Decret d’Alcaldia número 2020-0935, de data
28 d’agost de 2020”.
Annex
ORDENANÇA DE MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE BALAGUER
Preàmbul
Com a conseqüència de l’aprovació i transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/123/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,
fou modificat també el marc normatiu regulador de la venda no sedentària, tant en l’àmbit estatal com en
l’àmbit autonòmic, per tal d’adaptar la regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma
europea estableix per a l’accés i exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el
comerç al detall en totes les seves modalitats.
Es va procedir a l’adaptació del marc normatiu estatal en matèria de venda no sedentària a la Directiva de
serveis en el mercat interior, d’acord amb els criteris següents:
a) Manteniment del règim d’autorització administrativa prèvia, tenint en compte que el desenvolupament
d’aquesta activitat requereix l’ocupació de sòl de titularitat pública.
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b) La durada de les autoritzacions no pot ser indefinida, atès que el sòl públic disponible és un recurs limitat.
En tot cas, la durada de les autoritzacions ha de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració
equitativa dels capitals invertits.
c) En el procediment per a l’atorgament de les autoritzacions s’ha de garantir la transparència i la
imparcialitat i, en concret, l’adequada publicitat de l’inici, el desenvolupament i la finalització.
d) Els procediments d’atorgament d’autoritzacions no poden permetre renovacions automàtiques ni
avantatges per als titulars cessants ni per a les persones amb què es trobin especialment vinculades.
L’aprovació del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, va
desenvolupar reglamentàriament el marc normatiu català, per tal de delimitar els aspectes que configuren
l’exercici d’aquesta activitat econòmica sotmesa al règim d’autorització prèvia, tot establint les bases i els
criteris comuns en què s’han de basar les diferents ordenances que els ajuntaments aproven en l’exercici de
les seves competències.
La Disposició transitòria única del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, estableix la necessitat que els ajuntaments aprovin i/o adaptin les seves ordenances municipals
de venda no sedentària, d’acord amb els paràmetres continguts en aquest Decret.
La Paeria de Balaguer disposa d’una Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal de
Balaguer, aprovada en sessió plenària del dia 25 de maig de 2000 publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida el 3 de març de 2001, sense perjudici de les correccions i modificacions posteriors que
s’han anat aprovant i publicant. A banda dels canvis normatius especificats, les noves necessitats d’aquest
tipus d’activitat fan necessari aprovar la present ordenança.
TÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 La present ordenança té per objecte la regulació de la venda no sedentària organitzada en mercats de
marxants com a modalitat de venda no sedentària en mercats periòdics al municipi de Balaguer, i altres
formes de venda no sedentària a la via pública.
1.2 L’ordenança és d’aplicació a la venda no sedentària del mercat setmanal, així com a la venda no
sedentària en mercats ocasionals, la venda no sedentària a la via pública i a altres esdeveniments de
caràcter festiu, cultural i social que incloguin la venda no sedentària, comprenent també la venda ambulant
en vehicles botiga.
Article 2. Descripció de l’activitat
2.1 Es considera venda ambulant o no sedentària aquella activitat que realitzen els comerciants fora d’un
establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i
en els llocs autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, inclosos els vehicles
botiga.
2.2 L’exercici de la venda ambulant o no sedentària es podrà realitzar en alguna de les següents modalitats:
a) Venda en el mercat setmanal.
b) Venda en mercats ocasionals.
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c) Venda en la via pública.
d) Venda ambulant en vehicles botiga.
2.3 L’activitat comercial desenvolupada sota alguna de les modalitats de venda ambulant o no sedentària
esmentades es realitzarà amb subjecció al règim general de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista i la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, o la normativa que la succeeixi,
sense perjudici del compliment d’altres normes que siguin aplicables.
Article 3. Competència municipal
3.1 Segons l’article 25.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article
66.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l’article 15.4 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires,
correspon a la Paeria de Balaguer autoritzar la venda i la prestació de serveis mitjançant estructures o
parades desmuntables o vehicles botiga en espais de titularitat pública, sigui quina en sigui la modalitat,
determinar-ne les dates i la periodicitat, delimitar el perímetre on se celebrin, i el nombre total de parades,
les dimensions, l’oferta i les condicions dels marxants per a accedir-hi, en el municipi de Balaguer.
3.2 La Paeria de Balaguer vetllarà perquè els llocs destinats a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària
estiguin en les degudes condicions de seguretat, salubritat i mediambientals, i en concret per:
a) La seguretat per a les persones i béns en el mercat.
b) La neteja.
c) L’existència d’un pla de previsió d’emergències, d’acord amb el que estableix la normativa específica
aplicable.
d) El manteniment de l’ordre públic.
e) La gestió dels residus comercials d’acord amb el que estableix la normativa reguladora pertinent.
3.3 Addicionalment, la Paeria de Balaguer pot proporcionar qualsevol altre servei que es consideri adient per
a l’exercici d’aquesta activitat comercial, especialment el serveis de connexió al subministrament d’aigua
corrent, electricitat i serveis públics.
TÍTOL SEGON
Venda no sedentària en el mercat setmanal
Article 4. Situació, periodicitat i horaris del mercat setmanal
4.1 El mercat setmanal de Balaguer s’ubica a la Plaça Mercadal, a la Plaça del Pou, al Carrer del Portalet i
el primer tram del passeig de l’Estació.
4.2 El mercat setmanal de Balaguer tindrà lloc, d’acord amb la tradició, els dissabtes de cada setmana,
excepte els dies 1 de gener (dia d’any nou), 9 de novembre (dia del Sant Crist) i 25 de desembre (dia de
Nadal). Quan s’escaigui així, el divendres anterior tindrà lloc un mercat de caràcter voluntari amb aquelles
parades que ho desitgin.
4.3 L’horari del mercat setmanal de Balaguer és de les 6:30 hores a les 16:00 hores, distribuït de la forma
següent, per tal de garantir la convivència i respectar el descans dels veïns i veïnes:
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a) Horari de muntatge de parades: de les 6:30 hores a les 8:30 hores. Fora de l’horari de muntatge de
parades no es permet la instal·lació dels llocs de venda, llevat que circumstàncies imprevistes, com un
supòsit de força major o les inclemències meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats.
b) Horari de venda: de les 8:30 hores a les 14:00 hores. Dins l’horari de venda no es permet la circulació de
vehicles per l’espai delimitat per a la realització del mercat, llevat que circumstàncies imprevistes, com un
supòsit de força major o les inclemències meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats.
c) Horari de desmuntatge de parades: de les 14:00 hores a les 16:00 hores. Fora de l’horari de desmuntatge
de parades no es permet la retirada dels llocs de venda, llevat que circumstàncies imprevistes, com un
supòsit de força major o les inclemències meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats.
4.4 En cas que, per raons motivades de força major, causes urbanístiques o qualsevol altra d’interès
general, s’hagi de modificar de forma puntual la situació del mercat, el dia de celebració o els seus horaris,
aquests es situaran en un lloc alternatiu que reuneixi les millors condicions possibles tan pel que fa la seva
situació, emplaçament cèntric i bones comunicacions. En tot cas, es garantirà que l’alternativa acordada
reuneixi unes característiques anàlogues al règim ordinari del mercat setmanal regulat en aquesta
ordenança. Aquests canvis puntuals, i amb un caràcter clarament transitori, seran acordats pel Paer en cap,
mitjançant resolució motivada. Aquesta resolució es publicarà al tauler electrònic d’anuncis de la Paeria i se
li donarà la publicitat adient.
4.5 En cas d’haver d’efectuar reformes o canvis de caràcter general en relació amb la distribució, el règim o
la utilització del mercat que afectin als titulars de la llicència, la Paeria proporcionarà una parada de
característiques semblants en el mateix recinte o en el que s’habiliti per al mercat.
4.6 La instal·lació de les parades de titulars no fixes es farà en el mateix horari que la resta, un cop
establerta la seva ubicació.
4.7 Els marxants estan obligats a efectuar la neteja dels llocs que hagin ocupat a partir de les 14:00 hores,
per deixar la parada dins l’horari previst, col·locant els residus de forma selectiva i dipositant-los als llocs que
determini l’autoritat municipal o funcionaris en qui delegui, que procediran a la seva retirada.
Article 5. Nombre màxim de parades del mercat setmanal
5.1 El nombre màxim total, i parcial per especialitats, de parades del mercat setmanal de Balaguer
s’estableix, atenent als següents criteris:
a) El sòl públic disponible.
b) La 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 d’assegurar una oferta
comercial variada i racional.
c) Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
d) Els efectes mediambientals.
e) Els principis de política social.
5.2 La capacitat total de parades del mercat setmanal de Balaguer és de 800 metres lineals de parades.

Administració Local

25

Número 175
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 9 de setembre de 2020

5.3 El nombre màxim parcial per especialitats de parades del mercat setmanal de Balaguer, de conformitat
amb les tipologies de parades definides en aquesta ordenança, és el següent:
a) Parades de productes alimentaris: entre el 30% i 40% del total de parades.
b) Parades de productes no alimentaris: entre el 60% i el 70% del total de parades.
Article 6. Tipologia de les parades
6.1 Les parades es classifiquen, en funció del producte ofert, en les següents tipologies:
1. Parades de productes alimentaris:
1.a Parades de productes alimentaris especialitzats: correspondrà a aquelles parades que disposin de
segells, marques o certificacions que acreditin una determinada especialització com poden ser els productes
ecològics, productes de producció integrada, productes de proximitat, productes artesans, producció pròpia
de temporada, productes específics per a persones amb intoleràncies o al·lèrgies, entre d’altres anàlegs.
1.b Parades de productes alimentaris: compren la resta de parades amb productes alimentaris no incloses
en l’apartat anterior com poden ser parades de fruita, verdura, hortalisses, pesca salada, rostisseria,
entrepans i begudes, plantes i herbes en herbolaris, caramels, embotits i formatges, xurreria i derivats, entre
d’altres anàlegs.
2. Parades de productes no alimentaris:
2.a Parades de producte quotidià no alimentari: productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, articles per
a la higiene i neteja personal, joieria, rellotgeria, accessoris per a noves tecnologies i bijuteria, entre d’altres
anàlegs.
2.b Parades d’equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes, electrodomèstics,
parament de la llar, ferreteria, adornaments, regals, altres articles per a l’equipament de la llar no classificats
en altres llocs, llavors, flors i plantes, entre d’altres anàlegs.
2.c Parades d’equipament de la persona: tota mena de peces de vestir, llenceria, merceria, peces especials,
calçat, articles de pell i d’imitació, bosses de mà, i bosses de viatges i accessoris, entre d’altres anàlegs.
2.d Parades de productes artesans amb acreditació.
3. Altres parades:
3.a Parades d’associacions, partits polítics, centres escolars que es puguin fer ocasionalment per a oferir els
seus productes, entre d’altres anàlegs.
6.2 La Paeria podrà autoritzar la venda d’articles de segona mà amb les condicions següents:
Les parades hauran de tenir un cartell que indiqui de forma clara i visible que el seu producte és de segona
mà.
A les parades de venda de roba, calçat i altres peces de l’equipament de la persona les peces hauran
d’estar degudament etiquetades, i el titular haurà d’acreditar mitjançant factura que les peces han rebut el
tractament corresponent en una bugaderia industrial.
Article 7. Requisits dels llocs de venda
7.1 Les parades han de reunir els següents requisits:
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a) Les parades seran d’estructures desmuntables o transportables, tenint en compte que la seva instal·lació
ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent. La Paeria podrà impedir l’ús
de materials o estructures que la Corporació no consideri adients per la zona o tipus de venda.
b) Les parades tindran una dimensió màxima de 20 metres i mínima de 2 metres de llargada, i una amplada
màxima de 4 metres.
c) Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima d’1 metre. Aquesta
separació podrà ser ampliada per causes de força major.
d) No està permesa l’exposició de productes directament damunt del terra o paviment i, sempre s’han de
situar a una alçada respecte el terra, no inferior a 0,50 metres.
e) Les parades hauran d’exposar de manera visible la targeta d’autorització municipal i només podran
vendre els productes que s’especifiquen en la seva autorització. Es podrà sol·licitar el canvi de tipologia de
producte sempre que s’hagi estat venent la tipologia del producte autoritzat durant un mínim d’un any.
f) No s’autoritza la venda d’aquells productes que no compleixin les normes comercials i/o sanitàries
exigides a la legislació vigent, especialment en referència a productes alimentaris.
g) Els llocs de venda han de ser ocupats pel titular de l’autorització. Només per causes de vacances,
malaltia o qualsevol altra raó de força major, els llocs de venda poden ser ocupats pel cònjuge, fills o
empleats, sempre que compleixin els requisits establerts per l’exercici d’aquesta activitat i amb l’obligació de
vendre el mateix producte i utilitzar les mateixes instal·lacions que el titular.
Article 8. Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària
8.1 Per a l’exercici de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següents
requisits:
a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre oficial
corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària.
b) Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a
l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
c) Estar donat 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. En aquest sentit, no es consideren
empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens
perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la
normativa de la Seguretat Social.
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les
despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.
e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en possessió dels permisos de
residència i de treball corresponents, així com del compliment d’allò que estableixi la normativa específica.
f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin d’aplicació als
productes que s’ofereixin a la venda.
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g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquests productes que ho requereixin.
8.2 L’autorització municipal per a l’exercici de la venda ambulant estarà supeditada a la justificació prèvia,
per part del peticionari, d’aquests requisits.
8.3 Els titulars de l’autorització hauran de complir aquestes obligacions al llarg de tota la durada de
l’autorització i tenir sempre a la parada els documents acreditatius.
8.4 Els serveis municipals podran comprovar en qualsevol moment que es compleixin aquestes condicions.
Article 9. Procediment d’atorgament de les autoritzacions de la venda no sedentària en el mercat setmanal
9.1 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions de la venda no sedentària en el mercat setmanal
no pot ser automàtic ni pot comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les
persones que hi estiguin especialment vinculades.
9.2 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència
competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els principis de transparència,
imparcialitat i publicitat.
9.3 La Paeria aprovarà amb la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les
bases corresponents, on s’inclouran els requisits i criteris d’adjudicació, que tindran en compte, com a
mínim, els següents factors:
a) La tipologia de les parades, donant prioritat a aquelles que ofereixin productes que aportin un valor afegit
al mercat (productes del territori, amb un valor afegit lligat al mateix i a la qualitat; productes sense presència
actual al mercat, entre d’altres).
b) Qualitat i seguretat de l’estructura i els components de les parades.
c) Les que ofereixin propostes que millorin la prestació del servei.
d) Formació. Hores d’activitats formatives acreditades relacionades directament amb l’activitat.
e) Empreses amb intervenció activa en l’àmbit social mitjançant la integració de persones amb disminució o
risc d’exclusió o similars.
9.4 En la respectiva convocatòria la Paeria fixarà els criteris definitius a valorar i la puntuació concreta per a
cada un. L’atribució dels espais concrets es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda per els
participants en el concurs respectant els espais destinats a les tipologies o grups establertes per la Paeria.
Les bases i la convocatòria d’atorgament de noves autoritzacions de la venda no sedentària en el mercat
setmanal es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler electrònic d’anuncis de la Paeria
de Balaguer, sense perjudici d’altra publicitat informal que es realitzi.
9.5 En cap cas es podrà condicionar la participació en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions al
requisit de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial
específic.
9.6 Per participar a la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions l’interessat o interessada haurà de
presentar una declaració responsable en què manifesti:
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a) El compliment de les condicions establertes en l’article 8 de la present ordenança i el compromís de
mantenir aquest compliment durant el període de vigència de l’autorització.
b) El compliment de qualsevol altra condició exigible segons les bases de la convocatòria.
c) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides.
d) L’autorització expressa a la Paeria per tal que anualment pugui fer les comprovacions pertinents en
relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com altres consultes en
els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques.
9.7 La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten tindrà caràcter
essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
9.8 En els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no es podran presentar les següents
persones:
a) Aquelles persones físiques o jurídiques que ja són titulars d’una parada en el mercat setmanal de
Balaguer.
b) Aquelles persones que han tingut una parada al mercat setmanal de Balaguer i se’ls hi ha revocat la
llicència per algun incompliment de la present ordenança. Aquesta exclusió engloba als acompanyants i/o
els familiars de primer grau que constaven en l’autorització en el moment de la revocació.
c) Aquelles persones que tinguin deutes tributaris amb la Paeria de Balaguer, o amb qualsevol de les
Administracions vinculades amb l’exercici de l’activitat de venda no sedentària.
9.9 L’atorgament de les autoritzacions està supeditada al pagament d’una taxa municipal, establerta en les
ordenances fiscals.
Article 10. Parades eventuals
10.1 Les parades eventuals són aquelles que ocupen els espais de venda que algun dia concret hagin
quedat buits per absència del titular de l’autorització.
10.2 Les persones que vulguin instal·lar una parada eventual en el mercat setmanal hauran de presentar
una petició a l’Oficina d’assistència en matèria de registres de la Paeria de Balaguer, pels mitjans legalment
establerts. En la petició constarà, a més de les dades generals de qualsevol sol·licitud, la descripció del
producte i les dimensions de la parada.
10.3 El dia del mercat setmanal al que vulguin assistir, els titulars de les peticions hauran d’aportar tota la
documentació que acrediti el compliment dels requisits indicats en l’article 8 de la present ordenança.
10.4 L’assignació de parades eventuals la realitzarà per a cada dia de mercat setmanal els responsables de
la Paeria encarregats de la vigilància i control del mercat setmanal, atenent estrictament a l’ordre de
sol·licitud dels venedors un cop acreditat el compliment dels requisits establerts.
10.5 En cas de no haver-hi peticions o en cas de no presentar-se les persones que van presentar aquestes
peticions, l’assignació de les parades eventuals es podrà fer per rigorós ordre d’arribada dels interessats
sempre i quan aquests acreditin el compliment dels requisits establerts en l’article 8 de la present
ordenança.
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Article 11. Contingut de l’autorització
Les autoritzacions atorgades per la Paeria indicaran:
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 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.
f) La durada de l’autorització.
Article 12. Durada de les autoritzacions
12.1 Les autoritzacions tindran una durada de quinze anys per tal de permetre l’amortització de les
inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i són prorrogables expressament per períodes
idèntics.
12.2 La pròrroga l’haurà d’atorgar la Paeria de forma expressa, sense que es pugui entendre atorgada
tàcitament, prèvia sol·licitud de l’interessat.
12.3 Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars estan obligats a acreditar anualment davant de la
Paeria el compliment de les condicions establertes en l’article 8 de la present ordenança.
Article 13. Vacants
La gestió de les vacants que es produeixin en el mercat setmanal es farà d’acord amb els següents criteris:
a) Durant un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l’últim concurs, la vacant
s’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 la puntuació obtinguda per a cada tipologia.
b) Si han passat més de dos anys des de la data de resolució de l’últim concurs o si aquesta vacant no s’ha
cobert mitjançant el que disposa l’apartat anterior, aquesta vacant es destinarà a l’ampliació de llocs de
venda ja existents, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb les condicions següents:
b.1 Únicament podran optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es
trobi vacant.
b.2 Tindran preferència per optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda els de superfície més petita
respecte als de superfície més gran.
b.3 Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda per a llocs d’igual
superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera.
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b.4 Satisfetes les peticions d’ampliacions, s’han de reordenar els llocs de venda en cas que continuïn
havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre parades
existents al mercat.
c) En cas que les vacants no s’hagin cobert mitjançant el procediment previst als apartats a) i b) anteriors,
es convocarà el corresponent procediment d’atorgament de noves autoritzacions de venda no sedentària en
el mercat setmanal, de conformitat amb allò previst a l’article 9 d’aquesta ordenança.
Article 14. Transmissió de les llicències
14.1 Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l’autorització que es
transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a la
Paeria, i sens perjudici de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.
14.2 El cessionari haurà de presentar tota la documentació exigida per participar a la convocatòria
d’atorgament d’autoritzacions especificades en l’article 9 de la present ordenança i una declaració
responsable relativa a les condicions de la modalitat de transmissió de què es tracti. En cas que la Paeria
acrediti que no es compleixen les condicions establertes per a l’obtenció de les llicències es podrà denegar
la transmissió.
14.3 Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre
que hagin transcorregut cinc anys de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova
llicència en el mateix mercat durant un període de cinc anys en cas que es reincorpori a l’activitat
professional de venda no sedentària.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d’incapacitat
permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran
invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades.
c) Per cessió en favor d’un familiar de fins a segon grau.
d) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa d’acord amb les
disposicions testamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el
termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i
presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant,
s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del
sol·licitant de l’autorització.
14.4 Les transmissions esmentades als epígraf a i b de l’apartat anterior han d’ésser presentades a la
Paeria, indicant les dades de la parada i l’import sol·licitat per a la transmissió. La Paeria traslladarà
aquestes ofertes, de manera prioritària, als marxants que, tot i complir els requisits per a accedir a places de
característiques similars en els mercats que se celebrin en el municipi, hagin quedat exclosos per raó de
puntuació en el darrer procediment de concurrència competitiva convocat per la Paeria. Si hi ha diversos
interessats, s’ha d’adjudicar per sorteig. Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a
accedir a la plaça oferta, la Paeria ha de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la
plaça i l’import sol·licitat per a la transmissió. Si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per
a optar per la plaça oferta en transmissió, s’ha d’adjudicar per sorteig. En tot cas, la Paeria té dret de tanteig
sobre les ofertes que li siguin presentades en virtut del que estableix aquest apartat.
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14.5 La transmissió de les autoritzacions està supeditada al pagament d’una taxa municipal, establerta en
les ordenances fiscals.
14.6 No es poden transmetre les llicències, els titulars de les quals tenen un deute tributari amb l’Ajuntament
de les taxes del mercat, o deute per expedients de fraccionament de les taxes de mercat, i/o mentre estigui
obert un expedient sancionador o estigui en curs una inspecció. En aquest supòsit la transmissió resta
denegada.
Article 15. Extinció de les llicències
Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat setmanal perden vigència, sense
que això generi dret a cap indemnització o compensació, en les següents supòsits:
a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada.
b) Exhauriment del termini de pròrroga, si s’escau.
c) Per renuncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.
d) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per la relació
d’infraccions degudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
e) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de les condicions per a
l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants.
f) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de transmissió
prevista en l’article 14.
Article 16. Vacances i absències
16.1 Els titulars de les llicències tindran dret a fer vacances durant un termini màxim d’un mes cada any.
Hauran de comunicar per escrit a l’ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies les dates de les
vacances. Durant aquest període de vacances no s’eximeix a l’usuari del pagament del mes corresponent.
16.2 Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia, baixa o altres causes
justificades haurà de notificar a la Paeria aquesta circumstància.
16.3 Es permetrà absentar-se durant tres dies alterns en el termini d’un trimestre, sense que aquesta
absència no eximeixi del pagament de la totalitat del mes. Llevat de les vacances, les absències
esmentades anteriorment i les rigorosament justificades, els venedors hauran d’assistir setmanalment al
mercat i en cas contrari perdran a tots els efectes, l’autorització corresponent.
16.4 En cas de malaltia greu de llarga durada, degudament justificada, es reservarà el lloc de venda durant
un període màxim de vint-i-quatre mesos i s’eximirà del pagament de les taxes per manca d’activitat
comercial al llarg de la durada de la baixa.
Article 17. Drets i deures dels marxants
17.1 Els titulars de les llicències tenen els següents drets:
a) Utilitzar els béns d’ús públic necessaris per dur a terme les seves activitats en la forma establerta.
b) Rebre informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda.
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c) Sol·licitar el canvi de lloc i/o la seva ampliació d’acord amb l’establert en aquesta ordenança.
d) Transmetre l’autorització en els casos previstos en l’article 14.
e) Nomenar representants i constituir entitats de representació.
f) Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles.
g) Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana expressament autoritzada.
17.2 Els titulars de les llicències tenen els següents deures:
a) Complir les instruccions del personal autoritzat per la Paeria, i facilitar-ne l’accés a la parada i la
informació requerida.
b) Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’ajuntament, sense
interrupcions injustificades.
c) Els titulars dels llocs de venda han d’instal·lar les seves parades a l’emplaçament que l’autorització de
què disposin els assigni, sense poder efectuar cap canvi d’emplaçament.
d) En les parades només es podran vendre els gèneres i els productes que s’adeqüin al que estableix la
seva autorització i hauran d’estar en les condicions sanitàries i higièniques adequades per la seva venda.
e) En cas que calgui ficar en bosses els productes venuts, les bosses d’un sol ús seran de materials
compostables (plàstic compostable o paper).
f) Tenir cura del lloc de venda, durant la celebració del mercat i en acabar deixar el lloc de venda net i sense
residus.
g) Dipositar els residus en els llocs degudament senyalitzats i en els contenidors que corresponguin segons
el tipus, per garantir la recollida selectiva dels residus.
h) Satisfer les taxes i els tributs municipals, estar al corrent de pagament d’impostos, comptar amb la
llicència fiscal, estar donats d’alta i al corrent de les obligacions amb la seguretat Social i al corrent de
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
i) Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants de la seva mercaderia.
j) Les estructures, elements materials que conformin la parada, han de garantir la seguretat dels treballadors
i usuaris. No poden presentar elements sortints o que puguin produir accidents ni dificultar el pas de les
persones.
k) Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
l) Col·locar preus a tots els productes. Els preus s’indicaran de forma inequívoca, fàcilment identificable i
clarament llegible.
m) Indicar al preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes
s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.
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n) Disposar de fulls oficials de reclamacions i proporcionar tiquet de compra a qui ho demani.
o) Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi la normativa general i sectorial
específica en relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
TÍTOL TERCER
Venda no sedentària en mercats ocasionals
Article 18. Descripció dels mercats ocasionals
18.1 La venda de mercaderies i la prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o
vehicles botiga en espais de titularitat pública es poden dur a terme, també, en mercats ocasionals, de
manera esporàdica, agrupada i estructurada en indrets predeterminats.
18.2 A Balaguer, es consideren mercats ocasionals de venda no sedentària els següents:
a) Mercat de Santa Llúcia (Fira dels alls) que es celebrarà durant les festes de Nadal als carrers del centre
històric.
b) Per resolució de l’Alcaldia, es podran incloure en aquesta tipologia altres mercats ocasionals de venda no
sedentària sempre que reuneixin les característiques pròpies d’aquesta tipologia.
18.3 L’emplaçament dels mercats ocasionals el determinarà la Paeria i el podrà modificar per interès general
o previ acord amb els interessats.
Article 19. Procediment d’atorgament de les autoritzacions de la venda no sedentària en els mercats
ocasionals
19.1 En cas d’haver-hi més demanda que oferta d’espais disponibles en els mercats ocasionals, el
procediment d’atorgament es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública, i
haurà d’estar basat en els principis d’igualtat, transparència, imparcialitat i publicitat.
19.2 En la respectiva convocatòria la Paeria fixarà els criteris definitius a valorar i la puntuació concreta per
a cada un. L’atribució dels espais concrets es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda per els
participants en el concurs respectant els espais destinats a les tipologies o grups establertes per la Paeria.
19.3 Les autoritzacions tindran la vigència d’un mercat i els comerciants que vulguin optar a una parada en
aquests mercats ocasionals hauran de complir els requisits establerts en l’article 8 de la present ordenança.
19.4 A banda de la finalització del mercat corresponent, s’entendrà extingida l’autorització per renúncia
expressa i escrita del titular, per causes sobrevingudes d’interès públic, com a conseqüència d’un
procediment de revocació de l’autorització per incompliment de les condicions per a l’exercici de venda no
sedentària o com a conseqüència d’una resolució ferma d’una infracció molt greu degudament tipificada en
l’ordenança.
Article 20. Requisits dels llocs de venda
Les parades de venda no sedentària han de reunir els següents requisits:
a) Les parades seran d’estructures desmuntables o transportables, tenint en compte que la seva instal·lació
ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent. La Paeria podrà impedir l’ús
de materials o estructures que la Corporació no consideri adients per la zona o tipus de venda.
b) La Paeria establirà en cada mercat les dimensions màximes i mínimes de les parades.
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c) Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima d’1 metre. Aquesta
separació podrà ser ampliada per causes de força major.
d) No està permesa l’exposició de productes directament damunt del terra o paviment i, sempre s’han de
situar a una alçada respecte el terra, no inferior a 0,50 metres.
e) Les parades hauran d’exposar de manera visible la targeta d’autorització municipal i només podran
vendre els productes que s’especifiquen en la seva autorització.
f) No s’autoritza la venda d’aquells productes que no compleixin les normes comercials i/o sanitàries
exigides a la legislació vigent, especialment en referència a productes alimentaris.
g) Els llocs de venda han de ser ocupats pel titular de l’autorització. En cas de tenir personal assalariat o
familiars ajudants, que estiguin al lloc de venda, hauran d’aportar la documentació que correspongui.
Article 21. Drets i deures dels marxants en mercats ocasionals
Els marxants dels mercats ocasionals tindran els mateixos drets i hauran de complir les mateixes
obligacions que les establertes en l’article 17 sempre que no es refereixin a drets i obligacions específiques
dels mercats setmanals, com són les referents a la transmissió de l’autorització.
TÍTOL QUART
Altres esdeveniments de venda no sedentària en la via pública
Article 22. Descripció de la venda no sedentària per activitats i esdeveniments esporàdics en la via pública
Es podran concedir llicències i autoritzacions per la venda no sedentària en la via pública, fora del mercat
setmanal i dels mercats ocasionals, amb motiu de determinades festivitats tradicionals, festes majors,
esdeveniments de caire social i cultural, festivals, i altres activitats diverses de caràcter econòmic que es
promoguin. Entre altres correspondran a aquesta tipologia de venda no sedentària les vendes ambulants
que s’autoritzen amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, per la revetlla de Sant Joan, per la Festa Major, la
Transsegre, la fira Medieval l’Harpia i qualsevol altre festival de caràcter lúdic que entre les seves activitats
inclogui la venda no sedentària com a activitat econòmica o promocional.
Article 23. Atorgament d’autoritzacions
La concessió d’autoritzacions per a la venda no sedentària a la via pública amb motiu d’activitats i
esdeveniments esporàdics estarà subjecta a les següents condicions:
a) S’obrirà un període per a la presentació de sol·licituds per muntar una parada en la via pública, La
convocatòria es publicarà al tauler electrònic d’anuncis de la Paeria de Balaguer, sense perjudici d’altra
publicitat informal que es realitzi.
b) Els sol·licitants hauran d’acreditar el compliment de les condicions que figuren en l’article 8 de la present
ordenança, llevat que els sol·licitants siguin associacions i entitats de caràcter social, benèfic i/o cultural,
centres escolars o altres entitats sense finalitat de lucre, que hauran d’acreditar formar part dels col·lectius
esmentats, la finalitat de la venda no sedentària sol·licitada i el compliment de tots els requisits que
estableixen les reglamentacions específiques que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixen a la
venda.
c) En les resolucions s’especificarà el lloc concret on s’haurà de situar la venda no sedentària i la durada de
la llicència.
Article 24. Altres esdeveniments que incloguin venda no sedentària
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24.1 Es pot autoritzar la venda no sedentària en altres esdeveniments tant a persones físiques i/o jurídiques,
així com a entitats.
24.2 En primer lloc s’haurà de realitzar la petició a la Paeria i acreditar el compliment de les condicions
establertes en l’article anterior del present reglament. En la resolució s’establirà el lloc de l’autorització i la
durada de la mateixa.
24.3 La Paeria podrà limitar el nombre de llicències de venda no sedentària per activitats i esdeveniments
esporàdics a la via pública, tenint en consideració el nombre de llicències sol·licitades i la resta de
condicionants relatius a l’espai públic i l’oferta comercial existent a la ciutat.
TÍTOL CINQUÈ
Disposicions comunes
Article 25. Règim tributari
El règim tributari establert per al mercat setmanal, els mercats ocasionals i la resta d’esdeveniments de
venda no sedentària en la via pública estarà determinat per les ordenances fiscals corresponents de la
Paeria de Balaguer.
Article 26. Infraccions
26.1 Les infraccions a la present ordenança i altres normes concordants, es classifiquen en infraccions lleus,
greus i molt greus.
26.2 Són infraccions lleus:
a) No tenir exposat al públic en un lloc prou visible l’autorització municipal i el preu de venda al públic de les
mercaderies.
b) No tenir a disposició dels funcionaris municipals la documentació relativa a la parada.
c) L’incompliment de l’horari de venda al públic, el de col·locació i preparació de les parades, i el de recollida
d’aquestes.
d) Un tracte incorrecte respecte altres venedors, ciutadans o públic en general.
e) 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 .
26.3 Són infraccions greus:
a) La reincidència en infraccions de caràcter lleu, si haguessin estat sancionades amb advertència per escrit
o multa.
b) Manca de respecte o correcció cap els funcionaris municipals que presten servei al mercat.
c) Variació de l’emplaçament del lloc de venda o ampliació de zona ocupada sense la corresponent
autorització municipal.
d) La circulació amb vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores expressament autoritzades.
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e) La manca de netedat en el lloc de venda i els seus voltants, així com dels productes exposats.
f) No efectuar la corresponent gestió de residus.
g) La manca de cura i netedat en el tracte del mobiliari urbà.
h) L’incompliment dels requisits establerts per la normativa vigent respecte dels productes en exposició o
venda.
i) La no assistència al mercat sense justificació en els termes establerts a l’article 16 d’aquest reglament.
j) El comerç de productes diferents dels establerts en la autorització.
k) La negativa a aportar informació a l’autoritat municipal o els seus funcionaris o agents en el compliment
del seu deure.
26.4 Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en infraccions de caràcter greu, si haguessin estat sancionades.
b) La manca de pagament de les taxes municipals, després d’haver estat requerit expressament perquè ho
fes.
c) Exercir la venda sense l’autorització municipal.
d) L’incompliment de les condicions per a l’exercici de venda no sedentària establerts en l’article 8.
e) L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades d’acord amb
aquestes Ordenances.
f) Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.
g) La cessió o traspàs del lloc de venda sense seguir l’establert en el present reglament.
h) La utilització de mitjans il·lícits –com ara presentar documentació falsa– per obtenir o renovar
l’autorització municipal.
i) La resistència, coacció o amenaça a l’autoritat municipal, els seus funcionaris o agents, en el compliment
del seu deure.
j) Les infraccions per frau, adulteració o engany.
Article 27. Sancions
27.1 Les infraccions lleus es sancionaran d’acord amb els criteris següents:
Primera infracció: un advertiment per escrit.
A partir de la segona infracció: suspensió de l’autorització de fins a 3 dies de mercat i multa de fins a 100,00
euros.
27.2 Les infraccions greus es sancionaran d’acord amb els criteris següents:

Administració Local

37

Número 175
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 9 de setembre de 2020

Primera infracció: suspensió temporal de l’autorització fins a 6 dies de mercat i multa de fins a 300,00 euros.
A partir de la segona infracció: suspensió de l’autorització fins a 9 dies de mercat i multa de fins a 500,00
euros.
27.3. Les infraccions molt greus se sancionaran d’acord amb els criteris següents:
Primera infracció: suspensió de l’autorització fins a 12 dies de mercat i multa de fins a 750,00 euros.
A partir de la segona infracció: revocació de l’autorització i multa de fins a 1.000,00 euros.
27.4 Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries com:
a) La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les
persones.
b) El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar de la
preceptiva autorització.
Article 28. Graduació de les sancions
28.1 Les sancions s’imposen tenint en compte les circumstàncies concurrents i, en particular:
a) Els perjudicis causats als consumidors i el nombre d’afectats.
b) El benefici il·lícit obtingut.
c) El volum econòmic, el volum de vendes i la situació de predomini de l’infractor al mercat.
d) La reincidència quan no sigui determinant de la infracció o la reiteració en les conductes infractores.
e) La reparació total o parcial, durant la tramitació de l’expedient sancionador, de les anomalies o els
perjudicis que n’han originat la incoació.
f) L’existència i el grau d’intencionalitat.
g) La transcendència social de l’actuació infractora.
h) El risc de dany a la salut i a la seguretat.
28.2 S’entén per reincidència la comissió en el període d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarada per resolució ferma en via administrativa. A efectes de reincidència
no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
Article 29. Del procediment sancionador
29.1 El procediment sancionador s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya, i el Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i qualsevol altra normativa que les
substitueixi o complementi.

Administració Local

38

Número 175
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 9 de setembre de 2020

29.2 D’acord amb el que estableix l’article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb independència del règim sancionador
inherent a les corresponents ordenances reguladores dels respectius mercats de marxants, correspon a la
direcció general competent en matèria de comerç exercir les competències sancionadores previstes a la Llei
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
TÍTOL SISÈ
La comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer
Article 30. La Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer
30.1 Es crea la Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer, com un
òrgan de participació i de consulta entre els marxants i la Paeria de Balaguer, amb la finalitat de generar
sinergies, millorar la interlocució entre els agents implicats i assolir objectius comuns per al bon
funcionament del mercat.
30.2 L’objectiu de la Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer és
vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants.
30.3 Les funcions de la Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer,
són:
a) Proposar plans de millora per al bon funcionament del mercat.
b) Promocionar els elements distintius que permetin dotar de caràcter propi el mercat.
c) Col·laborar en totes aquelles iniciatives conjuntes que sorgeixin en el Centre Històric.
d) Trobar sinergies amb el teixit comercial de la ciutat.
e) Formular totes aquelles accions o propostes que s’acordi en el sí de la comissió de seguiment.
30.4 La Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer estarà integrada
pel regidor o regidora competent en matèria de mercats, que la presidirà, el tècnic o tècnica responsable
dels mercats, la persona responsable de la Policia Local de Balaguer i dos marxants del mercat. El
nomenament dels representants dels marxants es realitzarà tenint en compte els següents criteris:
a) Un dels marxants del mercat serà designat per les associacions empresarials del sector dels marxants
que voluntàriament s’hagin acreditat davant de la Paeria com a entitat amb base representativa en el mercat
setmanal de Balaguer.
b) L’altre dels marxants del mercat serà designat pels propis marxants, escollit de forma democràtica.
30.5 Assumirà la Secretaria de la Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de
Balaguer, amb veu però sense vot, la persona titular de la Secretaria de la Paeria de Balaguer o persona en
qui delegui.
30.6 La Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer celebrarà dues
reunions ordinàries a l’any, en els mesos de març i octubre. A part, la petició de qualsevol dels seus
membres, la Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer podrà
celebrar les sessions extraordinàries que siguin necessàries.

Administració Local

39

Número 175
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 9 de setembre de 2020

30.7 Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa
d’acords, es requerirà l’assistència presencial de la Presidència i de la Secretaria o, si escau, dels que els
supleixin, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
30.8 Els acords seran adoptats per majoria de vots.
30.9 La Comissió de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer es podrà dissoldre
per acord del Ple de la Paeria de Balaguer, degudament motivat.
Disposició addicional primera
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’aplicaran les normes de règim local, la Llei 33/2003, de 23 de
novembre, patrimoni de les administracions públiques, el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants, i la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, així com la
legislació en matèria de consum i salut pública.
Disposició addicional segona
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria primera
Durant els sis mesos posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, la Paeria constituirà la Comissió
de seguiment del mercat setmanal de venda no sedentària de Balaguer contemplada a l’article 30 d’aquesta
ordenança.
Disposició transitòria segona
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret
legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE
del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten
automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret
legislatiu esmentat, és a dir, fins el 7 d’octubre de 2025 i són prorrogables, de manera expressa, per
períodes idèntics.
Aquests autoritzacions per a exercir la venda no sedentària prorrogades són transmissibles, amb la
comunicació prèvia a la Paeria, pel termini que resti de la pròrroga, en els supòsits establerts a l’article 14
d’aquesta ordenança.
2. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l’entrada en vigor del Decret
legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE
del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de
l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, s’entenen concedides per
un període de quinze anys.
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes idèntics i també
transmissibles, prèvia comunicació a la Paeria, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos
a l’article 14 d’aquesta ordenança.
Disposició transitòria tercera
De conformitat amb la Directiva (UE) 2015/720 del Parlament europeu i del Consell de 29 d’abril de 2015,
per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE en allò que fa referència a la reducció del consum de bosses

Administració Local

40

Número 175
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimecres, 9 de setembre de 2020

de plàstic lleugeres, amb la finalitat d’eliminar l’ús de les bosses de plàstic al mercat de venda no sedentària
de Balaguer, l’obligació prevista a la lletra e) de l’article 17.2 d’aquesta ordenança, serà plenament exigible
als 6 mesos des de l’entrada en vigor de la present ordenança. En aquest període també es substituirà
qualsevol altre element de plàstic d’embalatge per materials compostables o tèxtils reutilitzables.
Disposició derogatòria
Aquesta ordenança deroga l’Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal de Balaguer,
aprovada en sessió plenària del dia 25 de maig de 2000 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida el 3 de març de 2001, així com les correccions i modificacions posteriors que s’han anat aprovant i
publicant.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils a que fan referència
els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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