TEXT REFÓS DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA ALS
ENCANTS SETMANALS DE SABADELL.
DISPOSICIONS GENERALS
Aquest reglament municipal es dicta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter general
per l'article 8.1. a) de la Llei 8 de 1987, municipal i de règim local de Catalunya, per l'article 55
del Reglament d'obres, activitats i serveis, pel Reglament del patrimoni dels ens locals i,
particularment, pel Decret legislatiu 1/1993 del 9 de març sobre comerç interior, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei
23/1991, del 29 de novembre, així com també per la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'ordenació
del comerç minorista.
Aquest reglament regula la venda no sedentària realitzada per comerciants fora d'un
establiment comercial permanent, amb periodicitat setmanal en instal·lacions comercials
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga i en els termes i les condicions
establerts en aquest reglament.
TÍTOL I
DE L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL RECINTE DELS ENCANTS
SETMANALS.
ARTICLE 1.- Els encants setmanals, que tenen per objecte la venda dels productes descrits als
articles 15, 16, 17 i 18, es celebraran els dies, als llocs i en els horaris de venda i de càrrega i
descàrrega que decideixi l’Ajuntament mitjançant resolució expressa. En tot cas l’horari de
venda serà entre les 8 del matí i les 3 de la tarda.
ARTICLE 2.- Les operacions de càrrega i descàrrega s'han de fer amb la màxima celeritat. Les
mercaderies de cadascuna de les parades han d'estar recollides en el moment d'entrar els
vehicles al recinte a fi de reduir el temps i els perjudicis d'obstrucció del pas.
ARTICLE 3.- A excepció dels vehicles adaptats expressament per a la venda, cap altre pot
restar a l'interior del recinte del mercat, durant l'horari de venda al públic.
ARTICLE 4.- Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el
sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, han de
situar-se a una altura no inferior a 80 cm. respecte al nivell del sòl.
ARTICLE 5.- L'Ajuntament pot canviar l'emplaçament i la dimensió de les parades quan
concorrin circumstàncies especials que dificultin la continuació al lloc actual.

TÍTOL II
DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA ALS ENCANTS
ARTICLE 6.- Per exercir la venda a qualsevol dels encants cal obtenir, prèviament, la
corresponent autorització municipal. Per obtenir-la cal sol·licitar-ho mitjançant una instància,
segons el model que emeti l'Ajuntament, especificant en quin dels encants el sol·licitant està
interessat a obtenir-la.
ARTICLE 7.- Les sol·licituds de noves autoritzacions es valoraran d’acord amb el següent
barem:
Residents a Sabadell des d’un any abans de la presentació de la sol·licitud.........3 punts.
Residents a Sabadell des de fa menys d’un any abans de la presentació
de la sol·licitud ...................................................................................................... 2 punts.

Residents de fora de Sabadell .......................................................................... ... 1 punt
En cas d’empat de punts s’ha de tenir en compte l’ordre de presentació de la instància al
Registre de l’Ajuntament.
No es concediran noves autoritzacions als que ja en tinguin més d’una, llevat que hi hagi
vacants que no es cobreixin.
En cas de produir-se variacions de les dades manifestades a la sol·licitud i que afectin la
puntuació del barem descrit, caldrà que es comuniqui per escrit a l’Ajuntament. En el cas que
es comprovi que les dades exposades siguin falses, la sol·licitud quedarà sense efecte.
El llistat de sol·licituds serà de consulta pública a les dependències de l’Ajuntament.
En el cas que, d’acord amb l’article 1, s’aprovi la creació de nous encants setmanals, o
l’ampliació d’un dels existents, l’Ajuntament podrà determinar, mitjançant resolució expressa, el
nombre de parades per a cada activitat. En aquest cas, les sol·licituds per exercir-hi la venda
hauran d’especificar l’activitat i les autoritzacions es concediran en funció del que s’hagi aprovat
i d’acord amb els criteris anteriors, però per cadascuna de les activitats.
ARTICLE 8.- Quan es produeix una vacant, tenen preferència per traslladar-s’hi els venedors
del mateix mercat que, prèviament, hagin sol·licitat per escrit el desig de canvi o, si s’escau,
d’ampliació de metres de venda. Tindran preferència els venedors dels costats de la parada
vacant i, si s’escau, el que disposi de menys metres lineals de venda. En cap cas no podran
restar espais buits entre parades, tret dels passadissos.
En el cas que cap dels venedors d’aquest mercat estigui interessat en la vacant, s’hi poden
traslladar altres venedors que tinguin autorització de venda en un altre mercat i que hagin
sol·licitat per instància el canvi. Si continua sense cobrir-se la vacant, es proposarà
l’autorització de venda al sol·licitant que correspongui d’acord amb el barem descrit a l’article 7.
Si el sol·licitant no accepta el canvi proposat, l’ampliació de metres o la proposta d’autorització
de venda, la sol·licitud quedarà automàticament sense efecte.
No es concedeix cap trasllat d’uns encants a uns altres abans de tres anys, a comptar des de la
data d’autorització de la plaça de venda actual. Tampoc no se’n concedeixen dels encants de
brocanters i col·leccionisme a cap altre.
Els canvis o ampliacions es concediran, en tot cas, d’acord amb el barem i els criteris descrits a
l’article 7 i en cas d’empat de punts, al que disposi de menys metres lineals de venda, i si
continua l’empat, per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud al registre general de
l'Ajuntament.
ARTICLE 9.- La documentació que han de presentar en el moment que es concedeixi la nova
autorització, és la següent:
a) Dues fotografies mida DNI o carnet de conduir.
b) Fotocopia del Document Nacional d’Identitat.
c) Certificat d’estar donat d’alta a l’IAE o tribut que el substitueixi, en l’epígraf
corresponent a l’activitat a realitzar i , si s’escau, al corrent de pagament, expedit amb
una antiguitat no superior a quinze dies.
d) Últim rebut del pagament de la quota de la Seguretat Social o document acreditatiu
d’haver formalitzat l’alta en els casos que no estiguessin donats d’alta.
e) En el cas de ser estranger, s’haurà d’aportar el corresponent permís de residència en
vigor.
f) En cas que el titular consideri oportú nomenar un suplent ha de presentar dues
fotografies mida DNI i la documentació acreditativa esmentada a l’article 10.
L’Ajuntament lliurarà una targeta acreditativa de l’autorització, el titular de la qual l’haurà de
tenir en lloc visible a la parada per poder ser comprovada.

Els venedors dels encants de brocanters i col·leccionisme no han d’aportar els documents
assenyalats en els apartats c) i d). Els que vulguin vendre productes artesans, han de
presentar la Carta d’Artesà de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 10.- Poden ser suplents els familiars i els treballadors contractats per compte del
titular, majors de 18 anys. Es consideren familiars, a aquest efectes, els cònjuges, parelles de
fet, descendents, ascendents i resta de parents per consanguinitat fins al 2n. grau inclòs i, si
s'escau el seu cas, per adopció. La documentació que cal presentar és la següent:
- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
- Document acreditatiu del parentiu en casos de familiars.
- Certificat del registre municipal d'unions civils i/o certificat/s d'empadronament que provi/n la
convivència com a mínim durant 6 mesos en el cas de parelles de fet.
- Últim document TC2 en el cas de treballador per compte del titular.
ARTICLE 11.- La vigència de totes les autoritzacions atorgades finalitza el 31 de desembre de
cada any. Per continuar gaudint de l'autorització s'ha de procedir, expressament, a renovar-la
durant els mesos de gener i febrer.
ARTICLE 12.- La documentació que s’ha de presentar per la renovació és la següent:
a) Targeta d’autorització per exercir la venda ambulant.
b) Certificat d’estar donat d’alta a l’IAE o tribut que el substitueixi, en l’epígraf
corresponent a l’activitat a realitzar i, si s’escau, al corrent de pagament, expedit amb
una antiguitat no superior a quinze dies.
c) Últim rebut de pagament de la seguretat social.
d) En el cas de ser estranger, s’haurà d’aportar el corresponent permís de residència en
vigor.
e) En el cas de tenir nomenat un suplent que sigui treballador per compte del titular s’ha
de presentar l’últim document TC2.
ARTICLE 13.- L’autorització municipal per exercir la venda no sedentària és personal i
intransferible. Això no obstant, s’admet la transmissió de l’autorització a favor dels familiars
considerats a l’article 10 precedent.
El nombre de transmissions no pot ser superior a una vegada cada any, excepte en els casos
de jubilació, defunció o incapacitat temporal i/o invalidesa, la qual cosa s’ha de justificar
documentalment. En el cas de defunció del titular la transmissió, si s’escau, es farà a l’hereu
universal, sens perjudici de qualsevol altra resolució judicial o manifestació notarial. Si
transcorregut el termini de sis mesos no s’hagués presentat la documentació, quedaria sense
efecte l’autorització.
La documentació que ha de presentar el nou titular és la que es descriu a l’article 9. Per poder
efectuar la transmissió, el transmetent haurà d’aportar el darrer rebut de pagament de la
seguretat social i estar al corrent de pagament de la taxa per l’ocupació de parades als encants
situats a terrenys d’ús públic.
ARTICLE 14.- Totes les autoritzacions per a la utilització de parades són a precari i
l'Ajuntament les pot retirar quan ho cregui convenient, prèvia instrucció d'expedient
administratiu contradictori, en què es determinarà, si s'escau, indemnitzacions o
compensacions.
ARTICLE 15.- Els articles que es poden vendre als encants setmanals, de caràcter general i
que es troben situats a l’entorn d’un mercat municipal són, entre d’altres, els que es relacionen
a continuació:
-

Articles tèxtils i de confecció.
Calçat, pell i articles de cuir.
Drogueria, perfumeria i merceria.

-

Articles de la llar i de decoració.
Joguines i bijuteria.
Articles de ferreteria.
Productes musicals.
Flors i plantes.

Altres articles autoritzats per la normativa vigent que no siguin d’alimentació, llevat dels que
s’expedeixin als vehicles adaptats especialment per a la venda no sedentària destinats a
xurreria.
ARTICLE 16.- Els articles que es poden vendre als encants setmanals de caràcter general que
no es troben situats a l’entorn d’un mercat municipal són els que es descriuen a l’article 15, així
com també els següents:
-

Fruites i verdures.
Rostisseria i plats preparats.
Embotits.
Bacallaneria i conserves.
Dietètica.
Xocolates.
Bars.
Altres productes d’alimentació.

ARTICLE 17.- Totes les parades que venguin productes d’alimentació hauran de complir les
condicions tecnicosanitàries previstes a les reglamentacions vigents.
ARTICLE 18.- Els articles que es poden vendre als encants de brocanters i col·leccionisme són,
entre d'altres, els següents:
Quadres.
Flors i plantes.
Cassets, discos, llibres i revistes usats o procedents de subhastes.
Fòssils i minerals.
Monedes i segells.
Articles propis de brocanters i d'antiquaris.
Qualsevol altre article de caire cultural o artesà.

TÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS
ARTICLE 19.- El titular, o si s'escau, el suplent degudament autoritzat, ha d'assistir
personalment a la parada de venda que té concedida.
El titular de la parada ha de comunicar a l'Ajuntament amb prou antelació, si s'escau, el període
de vacances de què preveu gaudir, que és, en principi, d'un mes. Si el titular no manifesta res
al respecte, s'entén que és el mes d'agost.
ARTICLE 20.- La targeta d'autorització per exercir la venda ambulant ha d'estar col·locada en
un lloc de la parada ben visible.
ARTICLE 21.- El venedor té l'obligació de lliurar al comprador el rebut de la compra efectuada
quan aquest el demani.
ARTICLE 22.- Cap element, taulell, voladís o gènere pot sobrepassar el perímetre assignat,
que ha de ser degudament senyalitzat.

Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les entrades dels portals de les
cases dels veïns, ni les dels establiments comercials.
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar.
S'exceptuen els venedors de discos compactes, discos i cassets, als quals es permet la
reproduccció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que, a criteri del personal
municipal responsable, no provoquin molèsties a la resta de comerciants.
ARTICLE 23.- El titular o suplent de l'autorització només pot desenvolupar l'activitat que té
concedida i que ha de ser la mateixa que figura a l'impost d'activitats econòmiques.
Si se'n vol exercir una altra s'ha de sol·licitar i presentar l'IAE corresponent.
ARTICLE 24.- S'ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també
del seu entorn. En finalitzar la venda s'han de recollir tots els residus i llençar-los als
contenidors instal·lats al recinte.
ARTICLE 25.- Tant les instal·lacions com els productes posats a la venda han de complir les
condicions de seguretat i higiene que estableixi la normativa sectorial específica d'higiene.
ARTICLE 26.- Els venedors ambulants poden escollir una comissió representativa dels
diferents encants, que ha de ser integrada per una persona de cadascun dels encants, i que ha
de ser l'organisme de relació existent entre els venedors i l'Ajuntament.
Cal comunicar a l'Ajuntament la constitució d'aquesta comissió, així com també els membres
que la integren i el domicili, a l'efecte de notificacions i de qualsevol variació que es produeixi.
Els venedors dels encants de brocanters i col·leccionisme es poden integrar en aquesta
comissió o bé crear-ne una de nova.
ARTICLE 27.- L'Ajuntament demanaria informe, que no seria vinculant, a la comissió en el
supòsit que es plantegés la modificació d'algun aspecte d'aquest reglament, com també pel que
fa als aspectes descrits a l'article1.També notificarà l'aprovació de les exaccions corresponents,
les resolucions referents a noves autoritzacions, les intervencions de productes realitzades i
altres qüestions que l'Ajuntament cregui convenient.
TÍTOL IV
INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 28.- La vigilància del compliment de les normes contingudes en aquest reglament és
a càrrec del personal municipal habilitat i de la policia municipal, sempre sota el superior criteri
del regidor delegat.
ARTICLE 29.- L'Ajuntament pot procedir, com a acció de cautela, en cas d'infracció, a la
intervenció dels productes exhibits pels venedors sens perjudici de les sancions que, si s'escau,
correspongui imposar al presumpte infractor.
ARTICLE 30.- Al servei de la policia municipal, li correspon:
a) El manteniment de l'ordre públic al recinte.
b) Ordenar el trànsit i l'estacionament al recinte on tingui lloc el mercat.
c) Col·laborar amb la personal municipal habilitat en qui delegui el regidor quan aquest
requereixi els seus serveis.
ARTICLE 31.- Els titulars de les parades són responsables de les infraccions a les disposicions
d'aquestes normes que cometin ells o, si s'escau, els suplents i els acompanyants.

ARTICLE 32.- En el cas que en una parada no hi hagi el titular de l'autorització o el suplent, el
personal encarregat de la vigilància i control ha de desallotjar-la, independentment que
s'instrueixi l'expedient sancionador corresponent.
ARTICLE 33.- El titular d'una autorització de venda ha d'estar al corrent del pagament per
l'ocupació de la parada que té autoritzada. Si no l'ha fet efectiu, un cop transcorregut el període
voluntari de pagament, el personal encarregat de la vigilància no autoritzarà el titular a muntar
la parada.
ARTICLE 34.- Es consideren infraccions lleus:
a) No tenir en lloc visible l'autorització per exercir la venda.
b) La negligència respecte de l'acurat agençament i neteja de la superfície ocupada i els seus
voltants i respecte de la tardança en la recollida de mercaderies que generi obstrucció del pas
al recinte i perjudicis a la resta dels comerciants.
c) La no observança de les instruccions dimanants del personal encarregat de la vigilància i
control.
d) No complir l'horari que s'estableixi.
e) La no ocupació, un dia, de la parada sense causa justificada.
Es consideren causes justificades entre d'altres, les següents:
. 15 dies naturals en cas de matrimoni.
. dos dies naturals en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu es necessiti fer un desplaçament el
termini serà de 4 dies.
. un dia per trasllat de domicili habitual.
. pel temps indispensable, pel compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal,
comprès l'exercici del sufragi actiu.
. l'avaria in itinere del vehicle en què es transporti la mercaderia o els responsables de la
parada, que dificulti el desenvolupament normal de l'activitat comercial.
. l'assistència a una altra fira o mercat de reconegut prestigi o interès, sempre que amb
anterioritat es posi en coneixement de l’Ajuntament i aquest ho consideri adient.
f) La no presència, a la parada, un dia ni del titular ni del suplent.
g) La manca de pagament per l'ocupació de la parada.
h) L'ocupació de més espai de l'autoritzat.
i) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixin en aquestes normes o bé en
d'altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació
d'aquesta ordenança, sempre que no siguin qualificades com a greus.
ARTICLE 35.- Es consideren infraccions greus:
a) La reiteració de qualsevol infracció lleu en un període de sis mesos.
b) Els altercats o baralles que produeixen escàndol dins del recinte del mercat.
c) El desacatament palès de les disposicions o ordres de la Inspecció.
d) La defraudació en la quantitat i la qualitat dels gèneres venuts, degudament justificada pels
òrgans que correspongui.
e) No disposar, si s'escau, de l'albarà justificatiu de la compra del gènere posat a la venda.

f) El traspàs o cessió total o parcial de la parada.
g) La venda d'articles no autoritzats.
h) La no instal·lació de la parada durant dos dies seguits o sis dies alterns al mateix mercat al
llarg de l'any, sense causa justificada, a excepció del període de vacances.
i) La manipulació o alteració de document públic o privat per tal d’aconseguir o pretendre
enganyar o confondre tercers.
ARTICLE 36.- Les sancions són les següents, d'acord amb la Llei de Disciplina del Mercat i de
Defensa dels Consumidors i Usuaris de Catalunya:
A) Per infraccions lleus:
a) Advertiment.
b) Multa fins 150,00 euros.
c) Suspensió d'un dia a un mes.
B) Per infraccions greus:
a) Multa de 150,01 a 3.000,00 euros.
b) Suspensió de la venda d'un a sis mesos.
c) Pèrdua de l'autorització.
ARTICLE 37.- L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
a) L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que del dit
incompliment no n'hagin derivat perjudicis directes a tercers.
b) La reincidència.
c) La gravetat dels efectes socioeconòmics que la comissió de la infracció hagi produït.
d) Grau d'intencionalitat.
e) Termini de temps en què s'hagi desenvolupat la infracció.
ARTICLE 38.-Les infraccions greus prescriuen a l'any i les lleus als sis mesos. Aquests terminis
es compten a partir de la producció del fet sancionable o de l'acabament del període de
comissió si es tracta d'infraccions continuades.
Es consideren cancel·lats els antecedents infractors quan hagin transcorregut els mateixos
terminis de l'apartat anterior, els quals comencen a comptar des de l'endemà del dia en què
s'hagi complert la resolució sancionadora.
ARTICLE 39.- Les possibles infraccions a aquest reglament, les investiga el departament
responsable de l'Ajuntament, d'ofici o en virtut de denúncia feta per qualsevol persona física o
jurídica.
El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes és el procediment
sancionador que regula la legislació vigent en la matèria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor del text refós d’aquest
reglament, demanant canvis d’encants, ampliació de metres o noves autoritzacions, es
mantindran a la llista d’espera, però s’atorgaran d’acord amb els barems establerts en aquest
reglament, un cop hagi entrat en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament es va aprovar per l’Ajuntament Ple en data 29 d’octubre de 1997 i es va
modificar parcialment per acord del mateix òrgan el 29 de gener del 2003. Per tal d’harmonitzar
aquesta modificació, per Decret de l’alcaldia del dia 18 de març del 2003 es va aprovar el Text
Refós d’aquest reglament transcrit anteriorment i que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província el dia 21 de maig de 2003 per aconseguir-ne la plena vigència.

