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Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2017 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dimecres, 9 d’agost 
Horari:  de les 13:30 a les 13:45 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presa de possessió d’un regidor electe 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2017 
3. Desafectació de  béns del servei públic 
4. Desafectació de camins del domini públic 
5. Cessió de béns 
6. Aprovació inicial del reglament de marxants 

 
 
Abans d’entrar en l’ordre del dia, l’alcaldessa explica les gestions fetes en defensa de 
la pagesia, pel dur moment que està patint la fruita dolça, que s’han plasmat avui en 
una sèrie de peticions aprovades al Consell d’alcaldes del Segrià. Com a mesura 
immediata, proposa que a Aitona es rebaixi l’IBI de rústica de cara a l’any vinent. 
 
Seguiment, s’entra en l’ordre del dia. 
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1. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
El regidor electe Marc Bosch Casals no assisteix a la sessió i, per tant, tampoc no pren 
possessió. 
 
 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4 /2017 
 
Cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2017, per despeses 
que no es poden endarrerir a l’any 2018 i que s’indiquen a la proposta. 
 
Amb l’expedient es pretenen concedir crèdits extraordinaris per poder aprovar un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Aitona, per a 
l’execució de l’operació “Ponent Actiu”, en què el municipi ha de sufragar un 25 % de 
les actuacions subvencionades, tal com s’indica seguidament: 
 

Tipus de despesa Despesa total 25% municipi 
Inversió 56.745,56 14.186,39 
Corrent 9.078,14 2.269,54 
Total de despesa 65.823,70 16.455,93 

 
Aquest total que ha d’assumir el municipi, s’ha de repartir en les anualitats següents: 
 

Anualitat 2017  2018 2019 2020 Suma 
25% municipi 14.294,95 1.342,23 0,00 818,75 16.455,93 

 
Alhora, aquests imports anuals s’han de repartir entre la despesa corrent i d’inversió, 
perquè pressupostàriament es tracten separadament: 
 

Tipus de despesa  2017 2018 2019 2020 
Inversió 12.323,45 1.157,12 0,00 705,83 14.186,39 
Corrent 1.971,50 185,11 0,00 112,92 2.269,54 

 
Les xifres corresponents al 2017 són les que cal pressupostar ara. 
 
També es vol obrir aplicacions pressupostàries no previstes (per a actuacions 
executables perquè hi ha prou consignació a nivell de bossa de vinculació) i concedir 
dos suplements per a aplicacions de bosses amb el saldo a punts d’exhaurir-se (3-6 i 
9-6) 
 
L’expedient s’ha de tramitar d’acord amb l’article 177 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i, per 
remissió d’aquest, el 169 del mateix text legal. 
 
Vistos els informes favorables de la Intervenció, números 17/2017 i 18/2017, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
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El Ple aprova, amb els 7 vots a favor del PDeCAT i un altre a favor del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 4/2017, amb el detall 
següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

133.25 Treballs realitzats per altres 
administracions públiques 0,00 10,00 10,00 

171-761.01 Transferències de capital a 
diputacions. Operació Ponent Actiu 0,00 12.323,45 12.323,45 

171-461.01 Transferències corrents a 
diputacions. Operació Ponent Actiu 0,00 1.971,50 1.971,50 

323-625 Mobiliari 100,00 1.000,00 1.100,00 

920-623 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 3.325,00 1.100,00 1.100,00 

 
 

Total altes de crèdits:  16.404,95 € 

 
b) Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i anunciar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu i, en aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP i s’enviarà còpia 
de l’expedient a les administracions estatal i autonòmica. 
 
 
3. Desafectació de  béns del servei públic 
 
Per provisió d’Alcaldia de 27.6.2017 es va incoar un expedient per a la desafectació 
del servei públic i, per tant, del domini públic, els béns següents: 
 

• 3 faroles retirades de la plaça de l’Església. 
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• Tractor tallagespa Iseki, SGR-22 HP, màquina SGR22H3-PE42M-010117; 
PLA: SCM54-GR19EA-000619 

• Tractor John Deere 2850DT, matrícula E-9022-BBP 
• Toro portapalets frontal 
• Tractor John Deere 2030, matrícula L-64467-VE 

 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 127, de 3.7.2017 i no s’han presentat al·legacions ni 
reclamacions, per la qual cosa es conclou que s’han seguit els tràmits previstos a 
l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998. 
 
El secretari interventor ha emès informe favorable. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor del PDeCAT i un altre a favor del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Desafectar del servei públic i, per tant, del domini públic, els béns següents: 
 

• 3 faroles retirades de la plaça de l’Església. 
• Tractor tallagespa Iseki, SGR-22 HP, màquina SGR22H3-PE42M-010117; 

PLA: SCM54-GR19EA-000619 
• Tractor John Deere 2850DT, matrícula E-9022-BBP 
• Toro portapalets frontal 
• Tractor John Deere 2030, matrícula L-64467-VE 

 
Segon.- Autoritzar l’alienació de les 3 faroles. Els efectes de la desafectació, quant a la 
resta de béns, són els de l’article 52.1 i 39.3 de la Llei 39/2015 en relació amb la data 
d’alienació de cadascun d’ells. 
 
 
4. Desafectació de camins del domini públic 
 
Per provisió d’Alcaldia de 19.6.2017 es va incoar un expedient per a la desafectació de 
l’ús general del bé següent, i declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• 358,60 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 321,10 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 176,40 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 130,20 m² de la finca registral 5041 
• 385,50 m² de la finca registral 5041 
• 232,20 m² de la finca registral 5041 

 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 122, de 26.6.2017 i tauler d’anuncis de la seu electrònica, i no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa es conclou que s’han 
seguit els tràmits previstos a l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1998. 
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La tècnica municipal i el secretari interventor han emès informe favorable. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor del PDeCAT i un altre a favor del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, el bé següent, i 
declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• 358,60 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 321,10 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 176,40 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM 
• 130,20 m² de la finca registral 5041 
• 385,50 m² de la finca registral 5041 
• 232,20 m² de la finca registral 5041 

 
Segon.- Sol·licitar l’alteració cadastral corresponent al polígon 18, parcel·la 9019 i, 
seguidament, inscriure la parcel·la resultant a l’inventari i demanar-ne la immatriculació 
al Registre de la Propietat. 
 
 
5. Cessió de béns 
 
El 3.7.2017 es va incoar un expedient per a la cessió en precari de l’ús d’una porció de 
1.795,50 m² del polígon 5, parcel·la 39 d’Aitona, per a construir-hi un embassament 
que pugui abastir les instal·lacions de la cova del Pare Palau. 
 
Es considera acreditada la necessitat i conveniència de la cessió precària, atès que 
altrament l’entitat no podria desenvolupar adequadament les seves finalitats. 
 
S’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, que consta inscrit a l’inventari de béns 
amb el número 502, finca patrimonial 479, registral 4344. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 131, de 7.7.2017, i no s’hi ha presentat al·legacions i 
reclamacions. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor del PDeCAT i un altre a favor del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Cedir en precari a la congregació de Carmelites Missioneres Teresianes l’ús 
d’una porció de 1.795,50 m² del polígon 5, parcel·la 39 d’Aitona, finca registral 4344, 
inventariada amb el número 502.  
 
 



 
 

6 
 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

 
 
Segon.- Determinar que la finalitat d’aquesta cessió és que l’entitat beneficiària 
construeixi un embassament que pugui abastir les instal·lacions de la cova del Pare 
Palau. 
 
Tercer.-  L’entitat beneficiària disposa d’un termini d’un mes per signar el contracte 
administratiu i  per prendre possessió del bé. En cas que no ho faci així, la cessió d’ús 
restarà sense efecte. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada. 
 
 
6. Aprovació inicial del reglament de marxants  
 
PREÀMBUL 
 
D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, el preàmbul d’una disposició reglamentària ha de 
justificar l’adequació del projecte de reglament als principis necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, l’art. 129.2 estableix que la 
iniciativa normativa ha d’estar justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar 
en una identificació clara dels fins perseguits i ha de ser l’instrument més adequat per 
garantir-ne la consecució. 
 
La raó d’interès general i el fi perseguit és donar compliment al mandat fixat per la 
disposició transitòria del Decret de la Generalitat 162/2015, que estableix que els 
ajuntaments que hagin autoritzat la venda no sedentària sense disposar d’ordenança 
municipal reguladora d’aquesta activitat han d’aprovar l’ordenança que n’empari 
l’exercici en el seu terme municipal, d’acord amb els paràmetres continguts en aquest 
Decret.  
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Quant a l’adequació de l’instrument, el reglament és l’única forma que tenen els ens 
locals per a adoptar disposicions generals, més enllà dels bans, que és per a supòsits 
diferents del que ens ocupa. 
 
Sobre el de proporcionalitat, l’art. 129.3 exigeix que la iniciativa proposada ha de 
contenir la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la 
norma després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o 
que imposin menys obligacions als destinataris.  
 
La regulació imprescindible es determina a l’article 2.4 del Decret 162/2015, que fixa el 
contingut mínim de les ordenances municipals.  
 
Sobre el règim mínim, s’ha considerat necessari augmentar la separació mínima entre 
parada i parada de 0,50 m a 0,80 m, i completament lliure, per raons de seguretat i 
accessibilitat; no destinar les places vacants que es puguin produir a l’ampliació de 
llocs de venda ja existents, perquè a  manca de previsió en l’ordenança municipal, 
s’aplicaria així (art. 6.4 del Decret), cosa que minvaria la concurrència, i s’han afegit 
supòsits bàsics de civisme, com és l’obligació de neteja i recollida de residus, o de 
disposar d’una identificació visible de l’autorització municipal. Cap d’aquests supòsits 
no genera mesures restrictives de drets ni imposa obligacions als destinataris no 
previstes pel sentit comú o la resta de l’ordenament jurídic. A més a més, aquestes 
obligacions imposades per l’ajuntament donen compliment a l’article 2.2 del Decret 
162/2015. 
 
Pel que fa al de seguretat jurídica, el reglament municipal s’ajusta al Decret 162/2015. 
Això permet que la iniciativa normativa s’hagi exercit de manera coherent amb la resta 
de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió europea, i hagi generat un marc normatiu 
estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la 
comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i 
empreses, donant compliment al mandat de l’article art. 129.4.1r de la Llei 39/2015. 
 
En relació amb el principi de transparència desenvolupat per l’article 129.5, aquest es 
garanteix amb la consulta prèvia prevista per l’article 133.1 de la Llei 39/2015 
(realitzada del 26 de juliol al 3.8.2017); per l’audiència i informació pública de l’article 
133.2 de la Llei 39/2015, reforçada a Catalunya per l’article 62 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), aprovat per Decret 179/1995, 
per la publicitat de l’article 131 de la Llei 39/2015, així com pel tràmit d’audiència de 
l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya. 
 
Finalment, pel que fa al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, el nou text 
imposa càrregues administratives fortes, com són el fet de sotmetre l’atorgament 
d’autoritzacions al règim de concurs públic. L’Ajuntament d’Aitona no comparteix la 
necessitat d’imposar aquesta càrrega, perquè el mercat de marxants d’Aitona no 
generava  problemes que requerissin de cap règim de concurrència pública: qui venia, 
parava i podia vendre. Ara bé, el Decret 162/2015 ho ha imposat així a l’article 5.2 i, 
per tant, el reglament municipal així ho preveu. Més enllà d’això, no imposa cap 
càrrega administrativa ni té efectes en la gestió dels recursos públics. Per tant, la 
regulació municipal no afecta el compliment d’aquest principi (si de cas l’afectaria 
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l’autonòmica). Justament per ser més eficient, s’ha previst expressament el cas de les 
parades no permanents, molt habituals en mercats de pobles, que no requereixen 
d’autorització atorgada per concurs públic si hi ha espai suficient per muntar la parada i 
que no generen cap dret de permanència.  
 
Atès que el pla normatiu de l’Ajuntament d’Aitona pel període novembre de 2016 a 
octubre de 2017 preveu, entre d’altres, l’aprovació d’aquesta disposició general. 
 
Vista la proposta formulada per la comissió d’estudi designada en aplicació de l’article 
62.1 del ROAS, 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor del PDeCAT i un altre a favor del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador per l’autorització de la venda no 
sedentària de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant 30 dies hàbils, mitjançant edictes al 
BOP, DOGC, diari El Punt Avui i tauler d’anuncis de la seu electrònica i atorgar 
audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà aprovat 
definitivament, es trametrà al Servei Territorial d’Administració Local i a la 
Subdelegació del Govern, i es publicarà al BOP i una referència al DOGC.  
  

REGLAMENT REGULADOR DE VENDA NO SEDENTÀRIA  
EN MERCATS DE MARXANTS D’AITONA 

 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació  
 
Aquest reglament té per objecte fixar les condicions que han de regir el procediment 
per a l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària en el mercat d’Aitona 
amb la finalitat de prestar un servei eficient i de qualitat, de conformitat amb allò previst 
pel Decret de la Generalitat 162/2015, de venda no sedentària en mercats de 
marxants, o en la normativa que el substitueixi. 

 
 

Article 2. Competències 
 
Són competències de l’Ajuntament: 

1. Atorgar les autoritzacions corresponents per a la venda no sedentària 
2. Fixar el nombre de llicències disponibles per a cadascun dels grups i subgrups 

establerts i modificar-lo per motius d’interès públic. 
3. Canviar la ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la planificació dels horaris 

de venda i la periodicitat de celebració del mercat sempre que es consideri 
necessari.  

4. Establir i exigir les taxes i preus públics municipals que corresponguin per 
aquesta activitat. 
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5. Prendre les mesures necessàries en tot moment per garantir la seguretat viària 
els dies de celebració del mercat. 

6. Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat 
pública els dies de celebració del mercat. 

7. Adoptar les mesures necessàries per impedir el deteriorament o la destrucció 
del domini públic els dies de celebració de mercat. 

8. Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la 
seva competència sancionar. 

9. Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència 
sancionar, posar-les en coneixement de l’administració competent.  

10. Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat. 
11. Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. 

 
 
Article 3. Delimitació física de l’espai 
 
L’activitat de venda no sedentària es durà a terme al C/ Quixeret, des de la cruïlla amb 
la plaça Francesc Macià fins a la cruïlla amb el carrer de la Sèquia. 
 
 
Article 4. Periodicitat del mercat de marxants 
 
La periodicitat en què es realitzarà el mercat serà setmanal, més concretament els 
dimecres, excepte festius.  
 
 
Article 5. Nombre màxim total de parades 
 

1. El nombre màxim total de parades al mercat és de 15.  
2. Per especialitats, es fixen els límits següents: 

a. Alimentació: 6 
b. Roba, sabates i altres: 9 

 
Article 6. Procediment d’atorgament d’autoritzacion s  
 

1. Els criteris pels quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament de venda no 
sedentària són els següents: 
 

a) Que la parada ofereixi productes a la venda que encara no siguin presents en 
la oferta comercial del mercat, o bé sí hi és present però la seva oferta n’és 
insuficient o escassa.  

b) Que es cobreixin les parades amb tendals, para-sols o similars. 
c) Que a la parada s’indiquin els preus del productes en venda.  

 
2. La durada de l’autorització és la mínima prevista per la normativa aplicable. 
3. Les places que quedin vacants no es destinen a l’ampliació de llocs de venda ja 

existents. 
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4. En fer-se cada adjudicació, l’Ajuntament ha d’atorgar una identificació o distintiu 
de la parada, que els marxants han de tindre en un lloc visible de la parada. 
 
 

Article 7. Marxants esporàdics 
 

1. Els marxants ocasionals que, per la seua naturalesa, no desitgin disposar de 
les autoritzacions previstes a l’article anterior poden muntar parada a partir de 
les 8:15 hores dels dimecres i fins a l’hora d’acabament del mercat, si hi ha 
espais buits en l’espai delimitat i han presentat la declaració responsable 
anàloga en cas de sol·licituds d’autorització per concurrència competitiva.  

2. En cas de pluralitat de marxants esporàdics que vulguin muntar parada, té 
prioritat aquell que ha arribat abans. 

3. La possibilitat de muntar la parada no genera cap dret per a posteriors 
ocasions, ni a una ubicació concreta. 

 
Article 8. Horaris 
 

1. L’horari d’arribada i muntatge comença a les 6 hores i l’horari de desmuntatge i 
retirada de vehicles acaba a les 14:30 hores.  

2. L’hora d’inici del mercat es fixa a les 8 hores, i el de tancament a les 14 hores. 

 
Article 9. Dimensió i característiques de les parad es i tendals 
 

1. La dimensió de les parades és de com a mínim 2 m i com a màxim 6 m de 
longitud. 

2. Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínim 
de 0,80 metres. A més a més, s’ha de garantir un espai d’1,20 m, com a mínim, 
per a permetre la circulació dels vianants. En aquest espai no pot haver-hi cap 
obstacle, ni tan sols roba penjada o barres. 

3. Els tendals han d’estar lligats de forma que no puguin entorpir la circulació dels 
vianants. 

4. Els productes de 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 alçada no inferior a 80 centímetres 
respecte al nivell del sòl.  

5. L’espai del mercat no pot ser ocupat per vehicles, excepte dels marxants. 

 
Article 10. Supòsits d’extinció i revocació 
 

1. Les autoritzacions als marxants s’extingeixen o revoquen, sense indemnització 
ni compensació de cap mena, en els supòsits següents: 
 

a) Per comissió d’una infracció molt greu. 
b) Per comissió de dos infraccions greus en el termini de 12 mesos. 
c) Si els marxants amb autorització permanent deixen d’assistir al mercat durant 3 

setmanes seguides o 5 alternes, sense causa justificada. 
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d) Els altres casos previstos a la normativa vigent. 
 

2. Exhaurit el termini de vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament pot concedir 
una pròrroga, a petició de les persones interessades, o bé exigir que es 
presentin al proper concurs públic.  

3. La petició de pròrroga només requereix d’una declaració responsable en què 
manifesti que continua complint els requisits fixats en la normativa aplicable. 

 
Article 11. Infraccions  
 

1. Constitueixen infraccions lleus les següents: 
 

a) No complir amb la separació mínima entre parades. 
b) No complir amb les dimensions mínimes de les parades. 
c) No deixar l’espai per a permetre la circulació dels vianants. 
d) Aparcar dins de l’espai mercat, excepte que ho facin els mateixos marxants. 
e) No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.  
f) El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el 

contrari als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del 
mercat. 

g) Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
h) Incomplir els horaris en 60 minuts o menys. 

 
2. Constitueixen infraccions greus les següents: 

 
a) Incomplir els horaris en més de 60 minuts. 
b) No senyalitzar els preus, quan el marxant s’hagués compromès a fer-ho en el 

concurs públic. 
c) Deixar residus a la via pública després de desmuntar la parada i abandonar el 

mercat. 
d) L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat. 
e) L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.  
f) La resistència a subministrar dades o a facilitar informació requerida pel 

personal autoritzat.  
g) Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. 
h) L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
i) El canvi d’emplaçament sense autorització. 
j) La manca de condicions higièniques i sanitàries dels llocs de venda i productes.  
k) La connivència amb la venda il·legal. 
l) La venda ambulant en els casos no permesos. 
m) La comissió de quatre infraccions lleus en el termini de 12 mesos. 

 
3. Constitueixen infraccions molt greu les següents: 

 
a) Muntar parades fora dels dies o ubicació previstos en aquest reglament. 
b) Exercir l’activitat sense autorització municipal. 
c) La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 
d) El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
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e) Donar-se de baixa el titular o donar de baixa els treballadors que aquest tingui 
contractats, del règim de la Seguretat Social durant la vigència de l’autorització, 
com també l’assegurança. 

f) La comissió de dos infraccions greus en el termini de 12 mesos. 
 

Article 12. Sancions 
 

1. A les infraccions anteriors se’ls poden aplicar les següents sancions: 
 

a) Infraccions lleus: 
 
I. Advertiment 
II. Suspensió de l’autorització fins a 1 mes 
III. Multa fins a 750,00€ 

 
b) Infraccions greus: 
 
I. Suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos 
II. Multa de 750,01€ fins a 1.500,00 € 

 
c) Infraccions molt greus: 
 
I. Revocació de l’autorització 
II. Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € 

 
1. Es poden imposar les sancions anteriors, sens perjudici d’altres mesures 

complementàries, com ara: 
 

a) la intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de 
riscos a la salut de les persones. 

b) el cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi 
sense disposar de la preceptiva autorització. 

 
2. Correspon a l’alcaldia la competència per imposar les sancions que preveu 

aquest reglament. 

 
Disposició transitòria   
 
Els títols habilitants vàlidament existents abans de l’entrada en vigor d’aquest 
reglament es mantenen en vigor. En aquests casos, els marxants poden seguir 
muntant parades als llocs i amb les dimensions amb què ho feien fins ara. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entra en vigor l’1 de novembre de 2017. 
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I essent les tres quarts de dos de la tarda, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual jo, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
  
 
 
DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 31 d’octubre de 2017. 
 
Aitona, 2 de novembre de 2017 
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