ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE
FERRERIES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’assumpció de competències del Govern de les Illes Balears en matèria d’activitat
comercial ha quedat plasmada en l’aprovació de la Llei 11/2001 que regula l’activitat
comercial a les Illes Balears i l’ordenació de les estructures comercials.
La Llei exigeix que el dinamisme de les diverses modalitats de la venda ambulant quedi
reflectit en les ordenances municipals que regulen aquesta activitat, la qual cosa queda
reflectida en el títol VII de la Llei en l'apartat de vendes especials, cosa que permet a
l’Ajuntament pronunciar-se sobre el model de vendes que considera que ha de completar
l’activitat comercial que es desenvolupa en establiments permanents.
D’altra banda, la creació del reglament general de comerciants de la comunitat autònoma
exigeix que l’Ajuntament comprovi l’adequada inscripció dels que duen a terme aquesta
activitat al municipi.
A més, en aquesta ordenança s’inclou el règim sancionador que correspon per les
infraccions comeses contra aquella.
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article. 1
Aquesta ordenança desenvolupa la venda ambulant i d’altres vendes especials al terme
municipal de Ferreries, d’acord amb el previst a la Llei 11/2001 d’activitat comercial de les
Illes Balears.
Article. 2
L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació administrativa dins de l'àmbit del terme
municipal de Ferreries de la venda ambulant o no sedentària en mercats periòdics, de
caràcter tradicional o de nova implantació, ubicats a llocs o espais determinats i de
periodicitat fixa, així com els mercats dedicats a la venda de productes artesanals, els
mercats ocasionals i la venda realitzada en llocs instal.lats a la via pública, que només
podrà fer-se d’acord amb les condicions i terminis que s'estableixen en aquesta
ordenança.
Article. 3
Es considera com a venda ambulant la que s’efectua fora d’un establiment comercial
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, fent ús d’instal·lacions
desmuntables, transportables o mòbils, en llocs i dates variables, i que només es podrà
dur a terme en els termes i condicions que assenyala la Llei 11/2001 d'activitat comercial
de les Illes Balears i aquesta ordenança, sens perjudici del que estableixin les restants
normatives aplicables i en especial la reguladora de cada producte; resta prohibida tota
venda que no s’ajusti a les citades normatives.
La venda ambulant només podrà ser exercida en qualsevol de les seves modalitats per

persona física major d’edat, amb plena capacitat jurídica i d’obrar, als llocs i
emplaçaments que concretament s’assenyalin en les autoritzacions que expressament
s’atorguin i en les dates i pel temps que es determini; queda, en conseqüència, prohibida
la venda que no s’ajusti a aquestes normes.
Article. 4
S’exclouen de l’ordenança aquelles vendes que, efectuant-se a la via pública, es duguin a
terme en instal·lacions permanents o les que tenguin lloc amb motiu de festes i fires
durant el temps en què durin aquestes, i que requeriran una autorització diferent.
CAPÍTOL II TIPUS DE MERCATS AMBULANTS
Article 5
5.1 Mercat Artesà
Es considera venda de productes artesans la corresponent als productes o serveis
realitzats mitjançant un procés en el qual la intervenció personal constitueix el factor
predominant i on s'obté un resultat final individualitzat que no s'acomoda a la producció
industrial totalment mecanitzada o en grans sèries.
En tot cas, perquè tengui el caràcter i condició de venda artesanal caldrà acreditar que
està en possessió de la carta d'artesà o mestre artesà, o si aquesta s'està n tramitant,
s'haurà de presentar un informe favorable de la Comissió Assessora d'Artesania de
Menorca.
5.2 Mercat de Nit
Es considera el mateix tipus de mercat que l'artesà, però amb l'afegit que també hi poden
participar els titulars d'activitats a Ferreries.
Article 6. Altres mercats temporals
6.1 Són mercats temporals aquells on la contractació es realitza d'una manera periòdica o
circumstancial, per temporades, a vies o espais públics lliures, prefixats per l'Ajuntament i
susceptibles de variar la seva localització per decisió del mateix Ajuntament i que no
tenguin instal.lacions o llocs de construcció fixa.
Les tradicionalment anomenades "fires" tindran, a tots els efectes, la consideració
administrativa de mercats temporals.
6.2 Per a les autoritzacions per vendre en aquests mercats ocasionals i periòdics, la batlia
haurà d'especificar el tipus de productes que pugin ser venuts segons el que dictamina el
R.D. 1010/1985, de 5 de juny.
6.3 El Batlle podrà en qualsevol moment ampliar o reduir tant el nombre com l'extensió
dels esmentats mercats, i també modificar la seva ubicació o les línies de venda, segons
les necessitats de la població, o quan així ho requereixin les circumstàncies.
6.4 Els mercats temporals comptaran amb superfícies delimitades d'ucupació, en cap cas
superiors a 8 metres, que s'anomenaran "trasts" o "parades".
6.5 La seva distribució física en superfícies delimitades s'efectuarà segons les necessitats
del servei i amb caràcter discrecional a través de les resolucions que adopti l'Alcaldia, o a
través dels seus delegats.

Article 7. Vendes autoritzades.
7.1 Els productes que es podran vendre en el Mercat Artesà seran dels següents:
- productes artístics o de creació;
- productes de béns de consum;
- de serveis artesanals;
- d'artesania popular
7.2 En el Mercat de Nit es podrà vendre el mateix que en el Mercat Artesà, a més dels
productes que ofereixen els comerciants de Ferreries.
7.3 En els demés mercats temporals, s'hi podran vendre els productes següents: tèxtils,
calçat, cuir, guarnicioneria, ceràmica i productes artesans, quadres, mobles, ferreteria,
articles de neteja, articles de perfumeria i cosmètica, articles de plàstic, jugueteria i
qualsevol altre similar als enumerats que s'autoritzi prèviament. No es permet la venda de
productes alimentaris.
Article 8 Vendes no autoritzades
No s'autoritzarà la venda domiciliària ni amb camions-botiga.
CAPITOL III DE LA REGULACIO DE LA VENDA AMBULANT
Article 9
Mitjançant acord municipal es determinaran les característiques del tipus de venda
ambulant, que es diferenciaran en:
- MERCAT ARTESA, dedicat a la venda de productes artesans. Tindrà lloc els dissabtes
durant tot l’any, a la Plaça Espanya, mentrestant el Ple no acordi una nova ubicació, o un
altre calendari.
- MERCATS PERIODICS DE CARÁCTER TRADICIONAL o de nova implantació, segons
el que ha quedat definit en els articles anteriors. El mercat tradicional de Ferreries es
celebrarà els divendres, durant tot l'any, a la ubicació que determini l'Alcalde segons el
que disposa l'article 6.3 d'aquesta ordenança.
- MERCATS OCASIONALS AMB MOTIU DE FIRES, festes o esdeveniments populars.
- MERCAT DE NIT. Dedicat a la venda de productes artesans a més dels que ofereixin els
comerciants de Ferreries. Podrà tenir lloc qualsevol dia que determini la corporació, amb
el benentès que serà al fosquet (de les 19.00 a les 23.00 hores).
En tots els casos es determinaran les infraestructures sanitàries que es posin a disposició
dels venedors ambulants.
Article. 10
En acabar l'horari de venda autoritzat, es procedirà a retirar immediatament la parada, i el
lloc que havia estat ocupat haurà de quedar lliure de fems i desperdicis.
L'encarregat municipal revisarà, en acabar les operacions de desallotjament, l'estat de

neteja dels emplaçaments i, si escau, procedirà a retirar els residus abandonats pels
venedors, al seu cost, sens perjudici de les faltes en què poguessin incórrer els causants i
de les sancions de què fossin creditors, en virtut de l'establert en aquesta ordenança.
CAPÍTOL IV DE LES DISPOSICIONS GENERALS DE LA VENDA AMBULANT ALS
MERCATS DE CARRER
Article. 11
La venda ambulant es podrà exercir a la zona que assenyali l'ordenança.
Correspon a l'Alcaldia delimitar les parcel·les dintre de la zona assenyalada en l'acord de
la corporació, així com suspendre l'organització del mercat de carrer per a una data
concreta quan concorrin raons de seguretat o ordre públic que justifiquin la mesura.
La creació de nous mercats de carrer o la suspensió dels existents serà competència de
l'Ajuntament Ple.
Article. 12
L'entrada en el recinte del mercat de carrer s'efectuarà amb suficient antelació a l'hora
d'obertura, per tal que totes les parades estiguin muntades abans de l'arribada del públic.
En tot moment els titulars de les parades atendran les indicacions de la Policia Local així
com les instruccions dels seus agents.
Els titulars de les parades s'hauran d'encarregar de muntar-les i desmuntar-les.
Article. 13
Les parades de venda ambulant no es podran situar en accessos a edificis d'ús públic,
establiments comercials i industrials, ni davant els seus mostradors ni exposicions, ni en
llocs que dificultin aquests accessos i la circulació de vianants. Queda també prohibit
l'estacionament de vehicles dintre del recinte delimitat per dur a terme el mercat de carrer.
CAPÍTOL V AUTORITZACIONS I TRÀMITS
Article. 14
Les persones físiques que vulguin practicar les venda ambulant en aquest terme
municipal hauran de sol·licitar-ho mitjançant escrit dirigit al batle, que hauran de presentar
al registre general de l'Ajuntament, tot indicant en quin mercat ambulant volen participar.
A més les instàncies hauran d'expressar:
- Dades de la persona interessada.
- Classe d'articles que vol vendre i nombre de metres de l'ocupació de la parada, si escau.
- Temps pel qual se sol·licita el permís.
- Hauran de adjuntar un a fotografia o mostra del producte que es pretén vendre.
Així mateix, s'exigiran els requisits següents:
a) En relació amb el titular:
- Figurar inscrit en la secció de comerciants ambulants del registre general de comerç de
les Illes Balears, a partir de la seva creació.
- DNI
- Estar donat d'alta d'IAE, en cas de subjecció.
- Satisfer els tributs i preus públics de caràcter municipal que es preveuen per a aquest

tipus de vendes en les ordenances o, si no n'hi ha, els aplicables al comerç establert.
- Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte
de venda ambulant.
- Estar d'alta a la seguretat social, en el règim que pertoqui.
- En el cas d'estrangers no membre de la CEE, s'haurà d'acreditar, endemés, el fet d'estar
en possessió dels permisos de residència i treball corresponents.
- Els titulars que tenguin ajudants al seu càrrec hauran de presentar els contractes de
treball i els hauran de tenir d'alta en el règim general de la Seguretat Social.
b) En relació amb l'activitat:
- Complir les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes objecte de
comerç.
- Tenir exposat al públic amb prou notorietat els preus de venda de les mercaderies.
- Tenir la pertinent autorització d'aquest Ajuntament i satisfer els tributs que estableixi a
l'efecte la corresponent ordenança fiscal.
- El venedor ambulant està obligat a col·locar un cartell, ben visible, en el lloc de venda,
en el qual haurà de constar la direcció on es podran atendre les reclamacions dels
consumidors. També haurà de figurar en les factures o comprovants de venda.
- Les autoritzacions municipals per a l'exercici de venda al mercat de carrer seran anuals,
personals i intransferibles; no obstant això, podran exercir l'activitat en nom del titular el
seu cònjuge i fills així com els empleats que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social a
compte del titular, i es mantindran invariables mentre no s'efectuï d'ofici un canvi en les
condicions objectives de concessió indicades en aquelles. En tal cas, l'Ajuntament
expedirà la nova autorització pel temps de vigència que resta a l'anterior.
Article. 15
Per qüestions d'interès general i/o social es podran autoritzar llocs de venda en el marc
dels diferents mercats, malgrat no compleixin la totalitat dels requisits que lis són propis.
Article. 16
Dins un mateix mercat temporal, una mateixa persona només podrà ser titular d'una
llicència.
Article 17
Les autoritzacions es concediran pel termini d'un any, excepte que el mercat tengui un
durada inferior d'activitat, que quedarà automàticament sense efecte en acabar aquest.
Article. 18
Una vegada concedida la llicència, s’entregarà al venedor ambulant un document
acreditatiu de l'autorització, la validesa del qual queda condicionada a pagar el preu públic
que correspongui, si escau.
Article. 19
Per raons d'interès públic les autoritzacions seran revocables per l'Ajuntament en
qualsevol moment, sense que això doni lloc a indemnització o compensació econòmica de
cap tipus.
Igualment, l'Ajuntament podrà acordar, si ho considera necessari, el trasllat de
l'emplaçament, sense que això origini tampoc cap dret o compensació econòmica, la qual

cosa es comunicarà al titular de la llicència amb una antelació mínima de quinze dies,
excepte que per raons d'urgència aquest termini hagi de ser reduït.
Article. 20
Les persones autoritzades hauran de tenir, en lloc ben visible, el carnet que les acrediti
com a autoritzades per vendre per l'Ajuntament de Ferreries, amb la seva fotografia,
activitat de la parada i lletra i número de parcel·la.
El pagament del cànon que correspongui a l'ocupació es podrà efectuar per anticipat i per
tot l'any; en cas contrari, s'efectuarà dia a dia, prèvia presentació de cobrador municipal.
Article 21
Es produirà la caducitat de les llicències quan:
- Els titulars de parades no hagin assistit al mercat de carrer durant un mes consecutiu o
sis setmanes alternatives al trimestre, sempre que no hagin justificat la seva falta
d'assistència. Dita caducitat serà apreciada i declarada d'ofici per l'Ajuntament en acabar
cada trimestre. La Policia Local comunicarà el nom dels venedors que es trobin en algun
dels casos.
- Es produirà a 31 de desembre de cada any.
Serà determinant per renovar la llicència estar al corrent dels dèbits municipals per a
aquest concepte i no trobar-se incurs en expedient disciplinari en la matèria.
L'Ajuntament crearà un arxiu amb les matrius dels carnets i les fotocòpies dels DNI per al
control i la comprovació dels titulars de les parades.
Article. 22
Extinció de les llicències:
1.- Les llicències s'extingeixen quan es doni algun dels supòsits següents:
1
a) Jubilació del titular
b) Mort del titular
c) Incapacitat permanent del titular
d) Renúncia
e) Revocació
f) Supressió de la modalitat de comerç de què es tracti
g) Extinció del termini de la llicència de venda
2.- En els tres primers supòsits, tindran preferència absoluta en l'adjudicació de la llicència
el cònjuge i els fills menors de 25 anys de l'anterior titular pel seu ordre.
Article. 23
Les persones autoritzades per vendre en el mercat hauran de complir, a més de les
obligacions que es derivin dels articles anteriors, les següents:
a) Els titulars de parades deixaran nets de restes els llocs ocupats.
b) No es podran situar en terra articles de cap tipus.
c) No es podran vendre altres articles que els que figurin en l'autorització de l'Ajuntament
de Ferreries.

d) Tota persona que causi algun deteriorament al paviment, parcel·les, arbres, etc.
abonarà l'import dels danys valorats pels serveis tècnics municipals. En cas de
reincidència perdrà l'autorització municipal.
e) Per motius de seguretat, caldrà deixar un espai de 50 centímetres a cada costat de la
parada i només amb autorització municipal se'n podrà utilitzar més d'una per llicència.
f) No es permetrà la presència de cans o altres animals a lloure.
g) No es podran utilitzar equips de megafonia ni equips de música.
Article. 24
El venedor que resulti autoritzat abonarà els impostos, taxes i preus públics que acordi la
corporació municipal.
Article. 25
La policia sanitària i la local duran a terme la vigilància necessària amb l'objectiu que els
titulars de les llicències observin les normes que regulen aquesta activitat de venda, tant
les de caràcter general, especialment les exigències i condicions higienicosanitàries, com
les específiques que es recullen en aquesta ordenança.
Article. 26
L'exercici de qualsevol tipus de venda , en la qual el venedor no justifiqui la seva
autorització, se sancionarà amb la immediata confiscació de la mercaderia. En el termini
de 24 hores, el venedor haurà de presentar els documents que acreditin estar en
possessió de la llicència municipal, així com el bitllet o factura que empari la procedència
dels articles en venda. Si el venedor demostra documentalment, dintre de les 24 hores,
que està autoritzat per a l'exercici de l'activitat i les factures que emparin la legal
procedència, es tornarà la mercaderia intervinguda, considerant la falta com a lleu.
Si passades les 24 hores el venedor no presentés l'esmentada justificació municipal i els
documents d'origen de la mercaderia, es fixarà la destinació d'aquesta que serà la de
centres benèfics i municipals de caràcter social per a les mercaderies fungibles amb greu
risc de deteriorament. Les mercaderies restants quedaran dipositades fins que s'acrediti la
possessió de la llicència i/o autorització i la seva legal procedència, cosa que haurà de fer
en el termini màxim de 15 dies. Si així ho fes, se li tornarà la mercaderia sens perjudici de
la sanció que se li imposi per la infracció comesa o es donarà compte a l’autoritat judicial.
Esgotat el termini abans indicat sense la compareixença del venedor, es tindrà per
abandonada la mercaderia i l'Ajuntament resoldrà sobre la seva alienació o destinació.
Les despeses ocasionades per les operacions d'intervenció, dipòsit, analítica, transport i
destrucció seran a compte del comerciant intervingut.
CAPÍTOL VI. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DELS DIFERENTS MERCATS.
Article 27
Les taules del Mercat Artesà les parades seran de fusta i tindran un tendall de lona,
segons disseny que indiqui l'Ajuntament. També disposaran de tovalles que serviran per
tapar la taula de les parades. Aquests elements seran facilitats per l'Ajuntament previ

dipòsit de la garantia que l'Alcalde hagi determinat, que serà reintegrada una vegada es
torni el material. E n cas contrari, cada artesà pot adquirir pel seu compte el material que li
convengui sempre que s'ajusti al model establert per l'Ajuntament.
Article 28
Els mercats termporals que tradicionalment s'anomenen "fires", l'adjudicació i distribució
dels llocs de venda i serveis s'efectuarà una vegada escoltades les associacions
professionals de firaires i ambulants, si n'hi hagués i, si escau, amb la seva col.laboració,
sense que això predetermini un tracte discriminatiu respecte dels firers o venedors
ambulants individuals associats.
CAPITOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
Article. 29
L'incompliment de les normes de vendes establertes en aquesta ordenança seran
sancionades per l'Alcalde d'acord amb el disposat a l'article 59 RDL 781/86 TR de règim
local.
Quan siguin detectades infraccions, la sanció de les quals per llei sigui atribuïda a altres
òrgans, s'elevarà la denúncia a l'òrgan competent per sancionar. Els expedients
sancionadors es tramitaran d'acord amb la normativa vigent.
Article. 30
Es consideren infraccions LLEUS, que seran sancionades amb advertiment o multa per
import no superior als 100,00 euros, les següents:
- No tenir exposada al públic direcció de reclamacions.
- No dur placa identificativa.
- Incompliment de les mides i l’aspecte exterior de la parada.
- Instal·lació en lloc no autoritzat.
Article. 31
Es consideren infraccions GREUS, que seran sancionades amb multa de 101,00 a 400,00
euros, les següents:
- La venda de productes no autoritzats.
- No deixar net el lloc de venda.
- L'ús d'equips de megafonia.
- La reincidència en la comissió de faltes lleus.
Com a mesura cautelar, que no té caràcter de sanció, es podrà procedir a l'aixecament de
la parada.
Article. 32
Es consideren faltes MOLT GREUS, que seran sancionades amb multa de 401,00 a
600,00 euros, les següents:
- La reincidència en la comissió de faltes greus.
- L'alteració de l'ordre públic en el mercat.
- La venda de productes alimentaris en els mercats en què estigui prohibit.
- La resistència, coacció o amenaça al personal municipal o al públic en el compliment de
les seves funcions de vigilància del mercat.

- La comissió de falta molt greu pot donar lloc a la retirada de llicència municipal.
Com a mesura cautelar que no té caràcter de sanció, en les situacions de falta molt greu
podrà procedir a retirar els productes.
Article. 33 Prescripció
Les faltes lleus prescriuen als 3 mesos.
Les faltes greus prescriuen als 6 mesos.
Les faltes molt greus prescriuen a l'any.
CAPÍTOL VII
Article.34 ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ
Els titulars de llicència anual de cada tipus de mercat es podran constituir en associació
de venda del mercat de carrer corresponent i designaran en conseqüència un
representant que serà l'interlocutor vàlid davant l'Ajuntament.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Amb l'entrada en vigor de la present ordenança queda derogada tota la normativa
municipal aprovada anteriorment que es contradigui amb el que es regula en aquesta.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança i suposi infracció a la disciplina de
mercat, s'aplicarà el que disposa la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears, o en la normativa sectorial que resulti d'aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat
aprovada definitivament per la Corporació, a partir de la data de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
•
•
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