REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA AMBULANT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.
Aquest Reglament regula, amb caràcter general, les activitats comercials que constitueixen el mercat de
venda ambulant o no sedentària de Vilafranca del Penedès. El mercat es celebra els dissabtes i els dimarts
de cada setmana a les vies públiques municipals que s’han habilitat per a aquestes activitats.
Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s’hagi previst expressament en
aquest Reglament, tret que per a casos puntuals existeixi una autorització expressa de l’Ajuntament.

Art. 2.
La regulació i el foment del mercat tradicional que es celebra cada dissabte i cada dimarts a Vilafranca és
de competència exclusiva de l'Ajuntament, el qual pot adoptar les mesures adients per organitzar-lo,
conservar-lo i fomentar-lo, d’acord amb allò que disposa el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre
comerç interior (DOGC núm. 1748, de 21 de maig de 1993).

Art. 3.
La localització del mercat setmanal dels dissabtes es circumscriu a la rambla de Nostra Senyora (part
dreta en sentit Tarragona) per a la venda de maquinària i, quant a la resta de llocs de venda, a la rambla de
Sant Francesc (banda esquerra en sentit a la font dels Alls i central), font dels Alls, carrer General Prim
(banda dreta baixant), carrer de la Cort, plaça de la Vila, plaça de Sant Joan, plaça de la Constitució, plaça
de la Vall del Castell, plaça de l'Oli i plaça de Jaume I.
Pel que fa al mercat setmanal dels dimarts, la seva localització és la següent; zona Mercat La Pelegrina
(carrers Balta de Cela i Salvador Segui) i zona Mercat Sant Salvador (carrers Francesc Maciá i Sta.
Margarida i els Monjos).
Aquestes localitzacions són indicatives, i podran modificar-se puntualment, de forma temporal o
definitiva, mitjançant una resolució de l’alcalde, o regidor delegat, o de la Comissió de Govern.

CAPÍTOL II. ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DELS LLOCS DE VENDA
Art. 4.
Els comerciants interessats a obtenir la preceptiva llicència municipal per exercir la venda no sedentària
en els mercats setmanals ambulants han de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament en la qual s’han
d’especificar amb claredat les dades següents:
•

Nom i cognoms o raó social.

•

Adreça.

•

Document nacional d’identitat.

•

Número d’identificació fiscal.

•

Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar.

•

Dia de la setmana per al qual es formula la sol.licitud.
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•

Classe d’articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar.

•

Números de telèfon on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels horaris de contacte més
adients.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb dues fotografies tipus carnet i una còpia dels documents següents:
•

DNI i NIF

•

Justificant d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de l’Impost sobre activitats econòmiques i
darrer rebut de l’IAE satisfet, o bé un compromís de donar-se d’alta en el cas d’obtenir la llicència
municipal.

•

Justificant d’alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de pagament de
l’any en curs, o bé compromís de donar-se d’alta en el cas d’obtenir la llicència municipal.

•

Declaració, per part de la persona que fa la sol·licitud, en la qual assumeix la responsabilitat civil que
demana l’activitat, mitjançant la subscripció d’un pòlissa d’assegurança o altres mitjans.

•

Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de residència i de
treball corresponents.

En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d’exhibir els documents originals a fi i efecte
que s’en pugui comprovar l’autenticitat.

Art. 5.
L’Ajuntament estableix el nombre total màxim de parades de venda, les dimensions i les característiques,
tenint en compte les disponibilitats d’espai físic a les zones que preveu l’article 3. També es poden
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat
d’assegurar una oferta comercial variada i racional.

Art. 6.
L’adjudicació de les parades (llicència municipal) s’estableix per un termini màxim d’un any. Tanmateix,
la vigència de la llicència finalitzarà, en tots els casos, el 31 de desembre de cada any.

Art. 7.
Tots els comerciants que es dediquen a la venda no sedentària en els mercats poden sol·licitar la renovació
de la llicència per a l’any següent, durant el mes de novembre de cada any, tal com preveu el nou
Reglament.

Art. 8.
Per accedir a la renovació que preveu l’article anterior, s’ha de presentar la sol·licitud corresponent
acompanyada de la documentació que exigeix l’article 4, en el termini comprès entre els dies 1 i 30 de
novembre de cada any, indicant amb claredat la paraula “renovació”. Les peticions de noves
autoritzacions s’han de presentar entre els dies 1 i 15 de desembre de cada any.
Un requisit indispensable per poder accedir a la renovació és estar al corrent en el pagament de les taxes
establertes per exercir l’activitat en els mercats. La manca de pagament constitueix una causa de
denegació de la renovació, sense que aquesta denegació tingui en cap cas caràcter sancionador.

Art. 9.
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Si el comerciant no sol·licita la renovació en el termini que especifica l’article anterior, s’entén que
renuncia a la llicència, la qual restarà extingida automàticament el dia 31 de desembre de l’any
corresponent. No s’admet en cap cas una renovació tàcita, i en el supòsit que la sol·licitud de renovació
amb tota la documentació completa es presenti fora del termini previst tindrà el tractament propi de les
sol.licituds d’obtenció de llicència per primera vegada.

Art. 10.
Un cop s’ha assignat el lloc de la parada, el comerciant té l’obligació de satisfer les taxes municipals
establertes.

Art. 11.
Existirà una relació o llista d’espera en la qual s’inscriuran totes les persones interessades a obtenir una
llicència per exercir la venda no sedentària i que no es pugui concedir per manca de llocs disponibles.
L’adjudicació dels llocs es fa seguint l’ordre de prioritat següent: primer, els veïns de Vilafranca del
Penedès, i segon, per ordre cronològic de les sol.licituds; tanmateix, en ambdós supòsits, s’han de
respectar les limitacions que s’hagin pogut establir pel que fa als tipus de productes que es poden
comercialitzar en les diferents parades.

Art.12.
La relació o llista de les sol·licituds que no hagin estat ateses es renovarà cada any i s’utilitzarà per cobrir
les vacants que es puguin produir durant aquest període.

Art. 13.
El els casos en què, amb els informes previs corresponents, es demostri la peremptòria necessitat de la
persona que fa la sol.licitud, i sempre que existeixi espai disponible, es poden concedir llicències de
caràcter provisional a persones físiques que necessàriament han d’estar empadronades en aquesta ciutat.
L’autorització serà vàlida per un termini d’un any.

Art. 14.
Els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a la zona dels mercats tenen un
dret preferent, en el cas d’existir vacant, per accedir a una llicència municipal relativa a un lloc de venda
emplaçat davant del seu establiment. Aquest lloc ha de ser de dimensions similars al de la majoria de
parades del mercat. Els titulars d’aquests establiments resten també subjectes a l’obligació de satisfer les
taxes que s’estableixin.

Art. 15.
Una vegada s’hagi concedit la llicència corresponent al comerciant, se li lliura un carnet o credencial amb
la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, el número de lloc adjudicat, la zona del mercat ocupable i
els productes concrets que pot comercialitzar. El carnet o la credencial ha d’estar sempre en poder de la
persona interessada i s’ha d’exhibir al públic, de manera visible i permanent, a la parada de venda.

CAPÍTOL III. TITULARITAT, TRANSMISSIBILITAT I CANVI DEL LLOC DE VENDA
Art. 16.
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La llicència municipal per exercir la venda ambulant o no sedentària és personal, però en nom del
comerciant titular poden exercir l’activitat el seu cònjuge, la seva parella estable i els seus fills. També els
empleats que estiguin donats d’alta a la seguretat social per compte del titular. La identitat del venedor
substitut s’ha de comunicar prèviament a l’Ajuntament.

Art. 17.
Les peticions de concessió de llicència i de renovació, i també les de traspassos i modificacions per a tots
els mercats setmanals, les resol l’alcalde o el regidor/a delegat/da competent. Les llicències:
•

Són personals i intransferibles, amb les excepcions que s’estableixen a l’article 18 d’aquest
Reglament.

•

Tenen un període de vigència anual, de 1’l de gener fins al 31 de desembre.

•

Ningú no pot ser titular de més d’un lloc de venda al mateix mercat.

Art 18.
Transmissibilitat de les llicències
La llicència és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació:
•

Per actes entre vius entre cònjuges (o unions estables de parella) o entre pares i fills, sempre i quan
s’acrediti la situació de jubilació o d’invalidesa permanent del titular autoritzat.

•

Per actes per causa de mort, en el cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i sempre que ho
sol.liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos mesos a partir de la
defunció.

•

La sol·licitud de transmissió de la llicència s’ha de fer mitjançant una instància explicant els fets i
l’han de signar el cedent i el cessionari. En cas de defunció la sol.licitud l’ha de presentar un
successor legal, amb renúncia escrita i expressa de tots els altres possibles successors. A la petició
cal adjuntar-hi tota la documentació que preveu l’article 4 i, a més, la que acrediti el grau de parentiu
o de relació existent i, en el seu cas, la condició de successor legal.

•

En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicència, sinó només una
possible substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular. La malaltia s’ha de justificar
mitjançant el corresponent informe de baixa i, si és necessari, la justificació s’ha de renovar
trimestralment.

•

Si el titular de la llicència és una persona jurídica, la transmissió no es pot fer.

Art. 19.
Les associacions de venedors que s’han de constituir legalment representen els venedors i col.laboren
amb l’Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal d'aconseguir una més bona
organització i un control més eficaç. Abans de prendre decisions de transcendència general que afectin els
venedors, cal que es tingui en compte l’opinió d’aquestes associacions d’acord amb la seva
representativitat, malgrat que la decisió final és competència de l’Ajuntament. Així mateix, l’Ajuntament
pot establir convenis amb les diverses associacions, especialment pel que fa a la recaptació de les taxes
que s’estableixin, al control i al correcte funcionament dels mercats de venda no sedentària.

Art. 20.
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Els venedors ambulants poden constituir comissions de consulta com a forma especial de relació amb
l'Ajuntament. En cap cas el nombre d'interlocutors que representin els venedors superarà els cinc
membres.

CAPÍTOL IV. DRETS I DEURES DELS TITULARS DELS LLOCS DE VENDA
Art. 21.
Els titulars de les llicències de venda ambulant o no sedentària estan obligats a complir les instruccions
organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat de l'Ajuntament.

Art. 22. – Els venedors han d’instal.lar les seves parades o llocs de venda, que han de ser desmuntables o
transportables, amb els seus propis mitjans i amb les degudes condicions de seguretat, higiene i protecció
exigides per la normativa específica vigent. Queda prohibit penjar els articles a les viseres o a les parts
que sobresurten de la parada.

Art. 23.
El venedor autoritzat està obligat a ocupar estrictament l’espai que tingui assignat, que serà sempre el
mateix, sense que pugi ocupar cap altre lloc ni envair els espais destinats a passos, passadissos, altres
parades, accessos als locals comercials o industrials, als habitatges i als edificis d’ús públic. Les parades
han de guardar l’alineació anterior i posterior corresponent.
No obstant això, l’Ajuntament pot modificar l’espai concret assignat als paradistes, de forma temporal o
definitiva, quan existeixin raons objectives que ho aconsellin (execució d’obres, modificació dels usos
dels vials públics, celebració d’actes especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret a tenir cap
indemnització.

Art. 24.
Resta expressament prohibit el desplaçament d’elements del mobiliari públic urbà, amb independència del
motiu que determini aquesta conducta.

Art. 25.
No es permet la venda de mercaderies que es col.loquin directament damunt del terra o paviment. És
obligatori l’ús d’un taulell d’una alçada no inferior a 80 cm respecte del nivell del sòl, tret dels casos
d’articles que per les seves característiques especials, se’n puguin exceptuar.

Art. 26.
Els venedors estan obligats a complir les normes de la policia urbana i a no causar molèsties al veïnat, i
han de mantenir net el recinte del mercat. No poden llençar-hi o deixar-hi papers abandonats, caixes,
embalatges o d’altres deixalles. El dipòsit dels residus s’ha de fer d’acord als criteris que dictin els
departaments de la Via Pública i Medi Ambient.

Art. 27.
Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat mitjançant
qualsevol tipus d’aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti contra
els drets d’altres comerciants. S’exceptuen els venedors de discos, cassettes, CD o similars, als quals es
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permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no sigui
excessiu ni molest i compleixi les limitacions que s’estableixen reglamentàriament.

Art. 28.
No es permet deixar vehicles, remolcs o materials fora de l’espai de cada parada quan ja n’hagi fet la
instal·lació. Se n’exceptuen els vehicles que formen un sol cos amb la parada de venda els quals, per tant,
tenen a tots els efectes la condició de parada ambulant.

Art. 29.
Atès el caràcter limitat del mercat, les parades que no estiguin ocupades no seran objecte d'adjudicació
singular a comerciants que no siguin titulars de la preceptiva llicència.

CAPÍTOL V. CONDICIONS ESPECIALS DELS LLOCS DE VENDA DE PRODUCTES
D’ALIMENTACIÓ
Art. 30.
Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits especials següents:
•

Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix la normativa
vigent.

•

No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es refereix la
normativa comercial i sanitària vigent en cada moment.

•

Els embolcalls han de ser sempre nous.

•

Les superficies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran de permetre
fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de materials resistents, llisos,
impermeables i no tòxics.Caldrà disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció de l’equip
i de les eines de treball, aixi com per a la neteja dels aliments.

•

Caldrà disposar de les instal.lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància de les
condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris.

•

Tots els productes alimentaris es col.locaran de tal manera que es previngui qualsevol risc de
contaminació.

•

Els productes sense envasar es col.locaran de manera que quedin fora de l’abast del públic i, si no és
possible, serà obligatori l’ús de cartells que prohibeixin manipular-los o tocar-los.

•

Les instal·lacions elèctriques s'han d’adaptar a la normativa vigent.

•

L’exposició al públic dels preus individuals de les especialitats que s’expedeixen serà obligatòria.
Els preus han d’anar precedits de la sigla €. S’ha de fer constar clarament el preu corresponent a
cadascuna de les varietats que s’exposin per a la venda. També s’ha de fixar sobre la mercaderia, de
manera visible, una bandereta o cartell que s’ajusti a les normes sanitàries amb el preu per
quilogram, dotzena, peça o qualsevol porció de pes o quantitat, i la classificació de l’article.

CAPÍTOL VI. CONDICIONS ESPECIALS DELS LLOCS DE VENDA D’ANIMALS VIUS

6

Art. 31. Les parades de venda d’animals vius han de complir les condicions següents:
1. Condicions bàsiques:
Les gàbies o instal·lacions han de ser correctes des del punt de vista higienicosanitari, i s’han de poder
netejar de forma fàcil i amb algun sistema d’aïllament perquè l’animal no estigui en contacte amb les
seves deposicions.
•

Els animals han de disposar d’espai suficient, com a mínim, per poder jeure i tenir un cert grau de
moviment.

•

Els animals han d’ésser convenientment abeurats i alimentats.

•

Els animals han d’estar convenientment protegits per evitar que les condicions meteorològiques i
ambientals adverses els puguin afectar negativament.

•

És prohibida la venda d’animals als menors de 14 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui
en tenen la pàtria potestat o la custòdia.

2. Transport fins al mercat o des del mercat:
•

Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de
transport o els embalatges han de protegir els animals de la intempèrie i de les diferències
climàtiques intenses.

•

Durant el transport els animals han d’ésser abeurats i han de rebre una alimentació apropiada a
intervals convenients.

3. Espècies:
•

És prohibida la venda tant d’animals vius de la fauna autòctona protegida, com de les seves parts o
derivats.

•

És prohibida la venda ambulant d’animals de companyia (gos i gat).

•

La venda d’aus exòtiques està supeditada a la regulació del conveni CITEs.
vendre les que es consideren d’abast i aquelles que no superin els 20 cm.

Només es podran

4. S’ha de tenir en compte i complir el Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certàmens i
altres concentracions d’animals vius a Catalunya, i l’Ordre de 23 de juny de 1999 en la qual s’estableix el
procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i concentracions d’animals vius a
Catalunya.

CAPÍTOL VII. NORMES RELATIVES AL RÈGIM TRIBUTARI
Art. 32.
L’Ajuntament podrà establir taxes per a l’atorgament i la renovació de llicències per exercir la venda
ambulant en el lloc assignat, i també per a l’ocupació del domini públic inherent a l’activitat. La manca de
pagament de les taxes pot determinar l’extinció de la llicència i serà, en qualsevol cas, causa suficient per
a denegar la seva renovació anual.

Art. 33.
El pagament de les taxes municipals a càrrec dels venedors ambulants amb lloc fix s’ha de fer (tret que
l’Ordenança fiscal aplicable establís en el futur una regulació diferent) en quatre períodes trimestrals per
avançat:
•

Els rebuts corresponents al primer trimestre, durant tot el mes de gener.

•

Els rebuts corresponents al segon trimestre, durant tot el mes d’abril.
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•

Els rebuts corresponents al tercer trimestre, durant tot el mes de juliol.

•

Els rebuts corresponents al quart trimestre, durant tot el mes d’octubre.

Art. 34.
Els rebuts que no s’hagin fet efectius durant els esmentats períodes s’han de recaptar per la via de
constrenyiment amb un recàrrec del 20 per 100, més els interessos i les costes.

CAPÍTOL VIII. HORARI I CALENDARI DEL MERCAT
Art. 35.
L’horari del mercat queda establert de 8 a 14 hores. La descàrrega s’ha d’efectuar entre les 6 i les 8 hores
i la càrrega i neteja entre les 13.30 i les 15.30 hores (exceptuant les parades del carrer de la Cort que serà
de 13.30 a 15 hores). Durant les hores restants es prohibeix l’entrada de vehicles al recinte del mercat.

Art. 36.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar els canvis que consideri necessaris per motius d’interès
públic, per canvis de circumstàncies o per incompliment de les disposicions establertes en aquest
Reglament o en la legislació aplicable, sense que en cap cas les variacions donin lloc a indemnització o a
compensació de cap mena.

Art. 37.
Quan el dia del mercat coincideixi amb un dia festiu, el mercat es celebrarà el dia hàbil immediatament
anterior al festiu.

Art. 38.
La Policia Local té cura del manteniment de l’ordre públic en els recintes del mercat, i ordena el trànsit i
l’estacionament en els seus recintes. També col.laborarà amb les persones que l’Ajuntament designa com
a encarregades del mercat. La Policia vigila i garanteix que els titulars de les llicències que es
concedeixen compleixin allò que disposa aquest Reglament.

CAPÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR.
Art. 39.
L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix una infracció que es classifica
en lleu, greu o molt greu.

Art. 40.
Es consideren infraccions lleus:
•

No tenir la llicència i altres documents que emparen l’exercici de la venda ambulant a disposició del
personal del mercat, i/o no tenir col·locada en lloc visible i permanent la corresponent autorització.

•

Tenir les instal·lacions i elements materials dels llocs de venda en mal estat.

•

Emetre sorolls molestos per al públic en general.
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•

Qualsevol altra contravenció d’aquest Reglament que no es prevegi expressament com a infracció
greu o molt greu.

Art. 41.
Es consideren infraccions greus:
•

No desmuntar ni retirar les instal·lacions després de l’horari fixat i/o el desplaçament o modificació
de mobiliari urbà.

•

Modificar la configuració, grandària, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les condicions de la
llicència.

•

Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels dies i
Igualment, envair passos, passadissos i accessos a locals, indústries o habitatges.

•

No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de força major. Ocupar un espai diferent de
l’autoritzat i/o ocupar-se de la parada una altra persona sense que hagi estat degudament autoritzada.

•

Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts.

•

Embrutar la via pública o deixar restes de mercaderies o altres deixalles quan s’hagin retirat les
instal·lacions, i/o no mantenir la pròpia parada en les degudes condicions d’higiene, salubritat i
conservació.

•

No assistir al mercat durant tres dies consecutius o cinc d’alterns dins del mateix semestre, sense
causa justificada i sense que s’hagi comunicat a l’Ajuntament, encara que s’estigui al corrent dels
tributs corresponents. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per
escrit.

•

Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes alimentaris i d’animals
vius, sens perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més intensitat, si així ho preveu
la normativa legal sectorial aplicable.

•

La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en un mateix període de sis mesos.

horaris establerts.

Art. 42.
Es consideren infraccions molt greus:
•

La comissió d’actes greus que alteren l’ordre intern del mercat, provocar baralles o discussions, i/o
l’incompliment de les ordres que dicta l’autoritat competent.

•

El traspàs, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense comptar amb la deguda
autorització municipal, i la transmissió de la llicència sense complir els requisits d’aquest Reglament.

•

La instal·lació de llocs de venda sense llicència i/o la manca de pagament dels drets i taxes
corresponents.

•

La reincidència d’infraccions greus dins del mateix període de dos anys.

Art 43.
La imposició de sancions per la comissió d’infraccions lleus es realitza de la manera següent:
a)

Es notifica la resolució d’inici del procediment i la proposta de resolució, simultàniament al
presumpte responsable.
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b)

Es concedeix un termini de deu dies per a formular al.legacions i proposar proves al presumpte
responsable.

c)

Sense fer cap més altre tràmit, l’expedient s’eleva a l’òrgan competent perquè el resolgui.

En els casos d’infracció greu o molt greu, és necessària la instrucció d’expedient sancionador que es
tramitarà d’acord amb allò que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre (procediment sancionador).
Tanmateix, en supòsits d’incompliments que tinguin caràcter puntual (no desmuntar la parada dins
l’horari fixat, deixar restes o deixalles en el mercat, intervenir en baralles no greus, etc.), podrà adoptar-se
sense necessitat de previ expedient sancionador la mesura consistent en prohibir l’assistència al mercat un
dia del titular de llicència responsable dels fets.

Art. 44.
Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol es poden imposar les sancions
següents:
•

•

Per a infraccions lleus:


Advertiment



Multa fins a 60,00 €

Per a infraccions greus
o

•

Multa de 60,01 € a 230,00 €

Suspensió temporal de l’activitat per un termini màxim de dues setmanes.

Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament.
•

Per a infraccions molt greus:
o

Multa de 230,01 € a 450 €

o

Suspensió temporal de l’activitat per un termini d’entre un a sis mesos.

o

Extinció de l’autorització per exercir la venda .

La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d’extinció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les referències que en aquest Reglament es fan a l’Ajuntament de Vilafranca, quant a la regulació i el
foment dels mercats de venda ambulant, s’entenen efectuades a l’organisme autònom municipal Patronat
Municipal de Comerç i Turisme. L’Ajuntament, com a tal, es reserva, però, l’exercici de la postestat
sancionadora i també l’atorgament, la renovació i la revocació o extinció de les llicències.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En atorgar-se les primeres llicències anuals de venda després de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es
donarà preferència als venedors ambulants que, amb anterioritat a l’aprovació i a l’entrada en vigor del
Reglament, ja ocupaven un lloc de venda i que reuneixen les condicions que s’exigeixen a l’article 3. Es
procurarà respectar, en la mesura que sigui possible, la ubicació concreta de la qual havien gaudit.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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Es deroga el vigent Reglament del mercat dels dissabtes, que va aprovar el ple Municipal, el dia 10 de
desembre de 1991.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entra en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació
completa del seu text en el Butlletí Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquest Reglament ha estat aprovat pel Ple Municipal en sessió del dia 12 de març de
2002 i el seu text íntegre s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118 de 17 de maig de 2002.
Vilafranca del Penedès, 20 de maig de 2002
El secretari,

Francesc Giralt i Fernàndez.
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