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REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE BÍTEM
CAPÍTOL I. ÀMBIT I PERIODICITAT.
ARTICLE 1.
Aquest Reglament es dicta en virtut de la facultat establerta a l'article 19 del text refós sobre
comerç interior aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, per regular l'exercici de la
venda fora dels establiments comercials permanents.

ARTICLE 2.
L'objecte d'aquest Reglament és regular el mercat de venda no sedentària de Bítem.

ARTICLE 3.
L'EMD de Bítem es reserva la facultat de traslladar, ampliar o reduir l'espai assignat al mercat,
justificant la necessitat d'aquesta modificació mitjançant resolució motivada.

ARTICLE 4.
El mercat es realitzarà setmanalment, tots els dijous no festius de l'any.

CAPÍTOL II. RÈGIM DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES.
ARTICLE 5.
Sense perjudici de les disposicions d'aquest Reglament, seran d'aplicació les normes
contingudes en el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i de la Llei
23/1991, de 29 de novembre.

ARTICLE 6.
Les ocupacions de via pública que comprèn aquest Reglament es classifiquen de la forma
següent:
a) Fixes: Són les ocupacions establertes de forma permanent en l'espai assignat a cada
titular de llicència en el mercat municipal, durant el temps autoritzat, i no exposades a
moviments o alteracions.
b) Eventuals: Són les que es poden concedir de forma ocasional, sense cap periodicitat,
per ocupar els llocs que s'assenyali i pel temps d'ús que es determini en la llicència.

ARTICLE 7.
1) La llicència per a la venda ambulant en llocs fixos té una durada mínima d'un trimestre i
màxima d’un any. S'ha de renovar expressament la llicència concedida dins el termini que
assenyali l'EMD i no hi haurà lloc en cap cas a la renovació tàcita. Serà requisit indispensable
per a la renovació estar al corrent de pagament de les taxes corresponents.
2) En el cas de no fer-se renovació, s'entendrà caducada la llicència automàticament i l'espai
corresponent quedarà disponible per a una nova adjudicació, si és el cas.
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3) La llicència per exercir la venda en el mercat és personal i intransferible.

ARTICLE 8.
La llicència per a l'ocupació de via o espai públic que regula aquest Reglament té caràcter a
precari i discrecional. Per tant, sempre que l'EMD, per la causa que sigui, acordi suprimir o
traslladar una o més parades, la persona autoritzada que en resulti afectada haurà de deixar
lliure i expedita l'ocupació autoritzada en el termini que els hi sigui assenyalat, sense tenir dret
a cap mena d'indemnització.

ARTICLE 9.
Atès que les llicències atorgades per l’EMD de Bítem per a l'ocupació de la via pública amb
parades per a la venda no sedentària són a precari, és prohibit cedir-les o traspassar-les. La
Presidència pot, però, autoritzar les transmissions de pares a fills o a la inversa, o entre
cònjuges i també entre germans, durant el temps que resti de vigència de la llicència que se
cedeixi. Així mateix, es pot permetre la substitució de la llicència quan el titular no pugui
assistir al mercat per causa de força major degudament acreditada. Pot substituir al titular de
la llicència qualsevol persona que sigui degudament autoritzada pel mateix, sempre que l'EMD
ho autoritzi prèvia i expressament, per haver-se justificat convenientment i documental les
causes i possible durada de la inassistència.
ARTICLE 10.
1) Per demanar la corresponent llicència de venda en el mercat que regula el present
Reglament o la seva renovació, cal presentar en el registre d'entrada de l'EMD de Bítem una
sol·licitud dirigida a la Presidència i subscrita pel peticionari o persona fefaentment autoritzada
per aquest.
2) Amb les instàncies els interessats han de presentar fotocòpia dels documents següents:
-Justificant d'alta de l'IAE a l'epígraf corresponent i justificant d'estar al corrent de
pagament, si correspon.
-Alta del règim de la Seguretat Social que correspongui i rebut de pagament vigent.
-Documentació relativa als treballadors que tingui al seu càrrec a la parada.
-Document Nacional d'Identitat.
-Dues fotografies tamany carnet
-En el cas d'estrangers, hauran d'acreditar a més a més, estar en possessió dels
corresponents permisos de residència i de treball per compte propi.
-Rebut o carta de pagament que acrediti que està al corrent en el pagament dels drets i
taxes d'aquests tipus de venda.
-Qualsevol altre document que sigui requerit.

CAPÍTOL III. TAXES MUNICIPALS.
ARTICLE 11.
Els drets i taxa a favor de l'EMD per les esmentades llicències o autoritzacions, neteja o altres
conceptes, es regiran per les corresponents ordenances fiscals. De no complir-se tots els
requisits de les esmentades ordenances es perdran tots els drets adquirits com a venedor
usuari i no es podrà optar a la renovació de la llicència. Els rebuts es podran periodificar dins
l'exercici i es cobraran pel sistema que determini l'EMD de Bítem.
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CAPÍTOL IV. DRETS I OLIGACIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES.
ARTICLE 12.
Els titulars de les llicències d’ocupació de domini públic de les parades al mercat de venda no
sedentària de Bítem estan obligats a complir totes les prescripcions que els siguin indicades
per l'EMD de Bítem mitjançant el personal que s'encarregui del mercat i de les activitats en la
via pública.

ARTICLE 13.
La llicència d'ocupació de domini públic per lloc de venda concedeix el dret el seu titular a la
reserva d'una superfície determinada que li assignarà l'EMD de Bítem, segons l'estructura que
es donarà als llocs esmentats, pel termini que estableixi la pròpia llicència.

ARTICLE 14.
1) L'espai a ocupar per cada lloc de venda serà l'indicat pels serveis municipals, que en cap cas
no ha d'obstaculitzar el pas als vianants ni l’accés als immobles termeners.
2) Tanmateix, és prohibit col·locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals
autoritzats o estiguin a l'alçada que impedeixi una manca de vialitat dels vianants.
3) Els productes de venda, no poden ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment i, sempre
que per les seves característiques de volum ho permetin, han de situar-se a una alçada
respecte al nivell del terra, no inferior a 80 centímetres.

ARTICLE 15.
Els venedors estan obligats a ocupar el lloc assignat i mantenir l'establiment els dies i hores
assenyalades i col·locar en lloc visible la llicència municipal que li autoritza a ocupar-lo.
Les parcel·les o superfícies de venda reservades, hauran d'ocupar-se abans de les 8:30 del matí
de cada dijous i, passada aquesta hora, l'EMD en disposarà si ho estima oportú.
En finalitzar l'horari del mercat, els titulars dels llocs han de recollir les seves instal·lacions i
deixar el terreny ocupat completament net, sense mercaderies, recipients, o altres coses per
terra. També han de dipositar les escombraries i deixalles, aixi com els embalatges en els llocs
predeterminats, atenent a les indicacions d'aquesta EMD, de manera que es faciliti la seva
recollida selectiva.

ARTICLE 16.
Si el lloc adjudicat per a ocupació fixa en el mercat setmanal deixa d'ocupar-se durant sis dijous
seguits o vuit d'alterns, sense causa justificada i no comunicada a l'EMD de Bítem, aquesta en
podrà disposar i declarar la caducitat de la llicència corresponent.

ARTICLE 17.
No s’autoritzen llocs de venda d’animals vius.

ARTICLE 18.
Totes les parades han d'exposar el preu o preu per unitat de mesura dels seus productes,
precedits de les sigles PVP.
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ARTICLE 19.
Pel que fa als vehicles, cal tenir en compte les normes següents:
-A l'àrea destinada al lloc de venda, no hi pot romandre cap vehicle més del temps
necessari per a la
càrrega i descàrrega de les mercaderies.
-Tampoc s'hi poden aparcar o situar vehicles.
-Només poden aparcar aquells vehicles que per les seves característiques o disseny, són
especialment condicionades com a tendes ambulants i també aquells vehicles que tot i
que no disposen d'aquests condicionaments, i per circumstàncies especials, disposin del
corresponent permís municipal.

ARTICLE 20.
Queda prohibit de promoure escàndols, altercats o discussions greus de cap classe, amb
d'altres venedors o amb el públic, al que hauran de tractar amb respecte i consideració.

ARTICLE 21.
Queda també prohibit encendre foc de cap mena al recinte del mercat, fer crides en veu alta
dels articles i l'ús d'altaveus.

ARTICLE 22.
L'horari del mercat quedarà regulat de la següent manera:
a) Haurà de quedar ocupat el lloc de venda al mercat abans de les 8:30 hores.
b) El tancament de l'activitat serà a les 13:30 hores, com a màxim, havent d'empaquetar i
plegar els articles per tal que, a les 14:30, com a màxim, quedi lliure i net l’espai ocupat.

CAPÍTOL V. INFRACCIONS.
ARTICLE 23.
La graduació de les faltes, es realitzarà d'acord a l'ordre següent:
1. Es qualificarà com a faltes lleus, les següents:
a) No tenir a disposició del personal de l'EMD la llicència o autorització i els altres documents
que emparin l'exercici de la venda ambulant.
b) Provocar discussions, ofendre a altres venedors, als visitants del mercat, al personal
encarregat del mercat o qualsevol autoritat municipal.
c) Emetre crits o sorolls molestos per al públic en general.
d) Practicar la venda sense indicar el preu dels productes.
e) No complir els horaris de muntar i desmuntar les parades del mercat.
f) Qualsevol altra infracció als preceptes d'aquest Reglament o altres disposicions decaràcter
general, no classificades com a greus o molt greus.
2. Es consideren faltes greus:
a) La reiteració de dues faltes lleus de la mateixa naturalesa en un any.
b) Incompliment greu de les ordres que provinguin de l'EMD de Bítem.
c) Provocar baralles i escàndols o participar en alteracions de l'ordre públic.
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d) Qualsevol tipus d'amenaça o agressió als usuaris de les parades.
e) La no assistència al mercat durant tres mesos consecutius o sis d'alterns al llarg de l'any
sense causa justificada i no comunicada a l'EMD de Bítem.
f) Malmetre les voreres, les instal·lacions d'enllumenat, l'arbrat, els jardins o qualsevol tipus
d'element o mobiliari urbà de la via pública.
3. Es consideren faltes molt greus:
a) La reiteració de dues faltes greus de qualsevol naturalesa, en un any.
b) No trobar-se al corrent de pagament de drets i de les taxes que correspongui.
c) El traspàs o cessió de lloc, sense comptar amb la deguda autorització.
d) Instal·lar un punt de venda ambulant sense la preceptiva llicència municipal.
e) Provocar danys en les instal·lacions i elements materials del lloc de venda.
f) Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs sense autorització o sense ajustar-se
a les condicions de l'autorització, així com dificultar el pas de vianants.
g) Ocupar una plaça diferent a la que està autoritzada.
h) Ocupar el lloc de venda per una persona diferent al titular, sense que hagi estat prèviament
i expressament autoritzada per l’EMD de Bítem.
i) No ocupar la parada sense previ avís a l'EMD de Bítem, excepte en cas de força major, durant
un període superior a un mes.
j) No netejar el lloc de venda i el seu entorn un cop finalitzat l’horari de venda.
k) Abandonar deixalles de qualsevol tipus fora dels contenidors o dels espais habilitats per a
aquesta finalitat.
l) Vendre articles que no siguin els autoritzats per la llicència.
m) Qualsevol tipus d'amenaça o agressió a l'autoritat municipal o personal encarregat del
mercat.

CAPÍTOL VI. SANCIONS.
ARTICLE 24.
Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix l'article anterior i d'acord amb
allò que estableix l'article 141 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent:
a) Per faltes lleus: Advertiment i multa fins a 600,00 euros
b) Per les faltes greus: Suspensió temporal de la llicència per un termini d'un a cinc mesos i
multa entre 600,01 euros i 1.500,00 euros
c) Per les faltes molts greus: Suspensió temporal de la llicència per un termini d'un any, o
extinció de l'autorització per exercir l'activitat, i multa entre 1.500,01 euros i 3.000,00 euros.
En el supòsits d'instal·lació d'un punt de venda sense la preceptiva llicència municipal, a més
de la imposició d'una multa com a falta molt greu, se li pot retirar el gènere que tingui per a
vendre, com a mesura cautelar, sense que l'infractor tingui dret a cap indemnització.

ARTICLE 25.
Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà tenint en compte les
circumstàncies del cas, els antecedents de l'infractor i els demés factors de graduació de les
sancions legalment establerts.

ARTICLE 26.

Pàgina 5 de 6

E.M.D.
BÍTEM

Mossèn Jacint Verdaguer, 23
43510 - Bítem

T 977 59 65 09
F 977 59 65 42

D'acord amb l'article 237.5 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l'article 21-K de la Llei 7/1985de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al President la imposició de les sancions,
prèvia instrucció de l'oportú expedient i amb audiència de l'interessat abans d’adoptar-se la
corresponent resolució.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.
Les llicències atorgades fins la data d'entrada en vigor d'aquest reglament s'entendran vigents
fins a 31 de Desembre de 2014 i els seus titulars hauran de demanar la seva renovació amb
antelació suficient per poder-la atorgar, si procedeix, abans de la data de finalització de la seva
vigència, d'acord amb el que s'estableix a l'article 7 d'aquest reglament.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.
Qualsevol dubte de la interpretació d'aquest Reglament, així com els casos no previstos en els
seus articles, seran resolts per l'EMD de Bítem.

SEGONA.
Per allò no previst en aquest Reglament serà d'aplicació el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de
març, sobre comerç interior, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
el DL 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
qualsevol altra legislació vigent que es refereixi a la matèria pròpia d'aquesta reglamentació.

TERCERA.
Es consideraran complementaris a aquest Reglament les tarifes, drets i taxes que l'EMD de
Bítem acordi.

QUARTA.
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, un cop aprovat .

(*) El text íntegre d’aquest Reglament es va publicar al BOPT Núm. 149 de 30 de juny de 2014.
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