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ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT SETMANAL DE 
COMERCIANTS AMBULANTS EN EL MUNICIPI DE  PETRA 

 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
ARTICLE 1.- L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació administrativa dins del terme 
de Petra, de la venda ambulant en llocs instal·lats a la via pública, autoritzats en 
determinades condicions. 
 
ARTICLE 2.- La venda ambulant es realitzarà única i exclusivament un dia a la setmana, 
(actualment dimecres) quedant prohibida qualsevol altre activitat de venda ambulant pels 
altres dies. 
 
ARTICLE 3.- Les parades de venda es situaran en el lloc destinat a mercat ambulant, 
(actualment C/Ample) 
 
ARTICLE 4.- Per la realització de la venda ambulant, els interessats hauran d’efectuar 
l’oportuna sol·licitud a aquest Ajuntament indicant producte que volen vendre i número de 
metres que volen utilitzar, i obtenir l’oportuna autorització del Batle, adjuntat a la sol·licitud 
una declaració responsable en la que manifestin el compliment dels següents requisits: 
 
- Estar donats d’alta a l’ IAE, per l’epígraf corresponent, i al corrent del seu pagament. 
 
- Estar donats d’alta a la Seguretat Social i al corrent del pagament de les seves quotes. 
 
- Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als 
productes que es posin a la venda. 
 
 En la mesura en la que el municipi no tingui capacitat i mitjans suficients per 
comprovar el compliment dels requisits establerts en aquest article per mitjans electrònics i 
telemàtics, serà necessari que el sol·licitant acompanyi la documentació acreditativa del 
compliment de dits requisits juntament amb la sol·licitud. 
 
ARTICLE 5.- Les venedors ambulants podran fer ús dels banys i la farmaciola  
ubicades a les oficines municipals de C/ Font  i també podran ser atesos a l’unitat sanitària 
ubicada  en Plaça de Sa Creu de Petra.     
 
ARTICLE 6.- L’autorització municipal o llicència serà personal i intransferible, i podrà 
ésser revocada per l’incompliment  de la present ordenança  i altre normativa aplicable. 
L’autorització municipal o llicència indicarà els productes a què es refereix així com els 
llocs, els dies i les hores en què podrà realitzar-se la venda ambulant pels seus titulars. 
 
ARTICLE 7.- El procediment d’autorització estarà sotmès als principis de concurrència 
competitiva, publicitat, claredat, senzillesa, objectivitat, predictibilitat, necessitat, 
proporcionalitat i no discriminació. Les autoritzacions s’atorgaran directament als 
sol·licitants que compleixin tots els requisits establerts a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
Quan hi hagi limitacions en el nombre de llicències per manca de lloc o per qualsevol altra 
circumstància i tots els sol·licitants reuneixin tots els requisits, les autoritzacions s’atorgaran 
per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. La llicència 
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tindrà una durada limitada que l’Ajuntament determinarà en funció de la ponderació de la 
inversió efectuada i la remuneració equitativa dels capitals desemborsats pel prestador, i la 
renovació de la mateixa no serà automàtica sinó que serà a instància de l’interessat. 
 
ARTICLE 8.- Els titulars de les parades de venda abonaran mensual,  trimestral, semestral 
o anualment les taxes a que hi hagi lloc, que seran objecte de l’oportuna ordenança fiscal. 
 
 
SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT 
 
ARTICLE 9.- El mercat se celebrarà els dimecres de 8 a 14 hores.  
 
ARTICLE 10.- La manca d’assistència al mercat de tres dies seguits o sis de discontinus 
comportarà la pèrdua de la llicència municipal i de les taxes corresponents al trimestre. 
 
ARTICLE 11.- El muntatge de les parades es farà de 8 a 8’30 i el desmuntatge no 
s’iniciarà abans de les 13’30, excepte que concorrin causes de força major. 
 
ARTICLE 12.- Una vegada finalitzat el mercat, els titulars de cada parada, hauran de 
procedir a la neteja del lloc que han ocupat. 
 

 
SOBRE LES PARADES 
 
ARTICLE 13.- En les parades del mercat s’hi podran vendre aquells productes i 
mercaderies pròpies de la venda ambulant. Queda prohibida la venda de productes 
alimentaris excepte els de caràcter vegetal i en qualsevol cas, l’Ajuntament es reserva el 
dret de controlar aquestes productes en tot moment, en exercici de la competència atribuïda 
dins de l’article 26.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
ARTICLE 14.-  La mida de cada parada s’establirà d’acord amb les sol·licituds 
formulades, les característiques del producte objecte de venda i les disponibilitats del 
recinte del mercat. En tot cas la resolució que s’adopti pel Batle  serà discrecional en aquest 
aspecte. 
 
ARTICLE 15.- Els productes objecte de venda, i sempre que les seves característiques  de 
volum i pes ho permetin, hauran  de situar-se a una alçada no superior a 80 cm. del nivell 
del sòl. 
 
ARTICLE 16.- El venedor ambulant haurà d’informar, mitjançant un cartell visible, de la 
direcció on s’hauran d’atendre, si pertoca, les reclamacions dels consumidors. Aquesta 
direcció haurà de figurar,en tot cas, a la factura o al comprovant de la venda. 
 

 
VENDA AMBULANT DE CARÀCTER ESPECIAL 
 
ARTICLE 17.-  L’Ajuntament podrà concedir llicències especials de venda per llibres o 
articles similars, productes del camp o de productors pagesos de la localitat en dates 
determinades i en llocs concrets. 
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ARTICLE 18.- La venda ambulant sense parades fixes restarà subjecte a prèvia llicència 
excepcional detallant els articles quina venda s’autoritza la qual s’atorgarà d’acord amb el 
procediment establert per a la venda ambulant. 
 
ARTICLE 19.- La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació 
pel Plenari municipal, sense necessitat de publicació que no obstant es farà mitjançant la 
pàgina Web municipal. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
 Queden derogades totes les normes de la present Ordenança  en la mesura que siguin 
contraries a les articles modificats (4,7, i 18), aixì com altres possibles normes contingudes 
en altres ordenances, en la mesura que siguin contraries a les nous textos introduïts a les 
esmentats articles. 
 
  
 
 
 


