
MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE L’APROVACIÓ DE LA NOVA 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA  

 

 

1. PROBLEMES QUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA NOVA REGULACIÓ  

 

En l’actualitat, el mercat de venda no sedentària al municipi d’Abrera disposa d’una 

regulació municipal continguda en l’Ordenança aprovada l’any 2011. 

 

Aquesta Ordenança és prèvia, per tant, al conjunt de normativa que amb posterioritat 

s’ha promulgat i que incideix directament en aspectes tant transcendents com la 

regulació dels mercats i la seva gestió; la creació, modificació i extinció dels mercats; 

les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària; el contingut de les 

autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, finalment, les competències 

sancionadores. 

 

De fet, concretament el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 

mercats de marxants, estableix una regulació completa d’aquesta activitat i, alhora, 

disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als seus mandats 

o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en disposin. 

 

En l’actualitat el mercat de venda no sedentària d’Abrera disposa de 67 parades si bé 

el seu potencial és de fins a 82 parades. Amb l’aprovació d’aquesta nova ordenança 

es podrà escometre la convocatòria de noves adjudicacions ajustant-les també a la 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a 

l’activitat econòmica, en el sentit de confirmar el principi de la Directiva de Serveis en 

quan a la no exigència d’intervenció administrativa prèvia per a l’exercici d’activitats, 

però establint també com a excepció que el nombre d’operadors econòmics no fos 

limitat com a conseqüència, ara expressament prevista, de la utilització del domini 

públic. 

 

 

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A LA SEVA APROVACIÓ 

 

En data 25 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança 

reguladora de la venda no sedentària de l’Ajuntament d’Abrera, que esdevingué 



definitiva per manca d’al.legacions després de la seva publicació, com així es 

considera en Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2011.  

 

Cal recordar ara, en breu síntesi, que la Directiva de Serveis 2006/123/CE, de 12 de 

desembre de 2006, consagrava el principi de llibertat d’accés i d’exercici a les activitats 

de serveis i també limitava substancialment el nombre d’activitats l’exercici de les 

quals podia subjectar-se a una autorització administrativa prèvia. No obstant això, 

també preveia el manteniment d’un control previ en determinats supòsits, en especial 

quan el nombre d’autoritzacions estava naturalment limitat, com succeeix en el cas de 

les autoritzacions d’ús del domini públic. 

 

L’abast transversal de la directiva comportava que la seva transposició afectava àmbits 

molt diversos de l’activitat de les administracions públiques, i, per aquest motiu, aquest 

procés va donar lloc a l’aprovació d’un gran nombre de lleis, dictades, d’acord amb el 

sistema constitucional de competències, tant per l’Estat com per Catalunya. 

 

En efecte, l’any 2009 l’Estat va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de 

desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 

A Catalunya, la transposició de la directiva, en matèria de comerç, va finalitzar amb 

l’aprovació del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, que va modificar el text refós 

de comerç interior, després modificat per la llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 

fiscals i financeres. 

 

Arribats a aquest punt, cal constatar que des de que l’Ajuntament d’Abrera va aprovar 

al març de 2011 l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, l’ordenament 

jurídic en matèria de venda no sedentària, ha sofert modificacions que justifiquen 

l’aprovació d’una nova ordenança. 

 

No debades cal recordar que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 

121/2013, de 26 de febrer, que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia 

i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de 

consum. Ambdues normes configuren un nou marc competencial, que afecta els 

ajuntaments en matèria de venda no sedentària i que comporta la necessitat, per tant, 

d’incloure les seves previsions en el règim sancionador d’una nova ordenança tipus. 



 

Però, sobretot, cal fer especial èmfasi del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda 

no sedentària en mercats de marxants, que estableix una regulació completa 

d’aquesta activitat i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves 

ordenances als seus mandats o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no 

en disposin. 

 

A títol merament indicatiu, el Decret 162/2015 inclou normes sobre la regulació dels 

mercats i la seva gestió; la creació, modificació i extinció dels mercats; les condicions 

per a l’exercici de la venda no sedentària; el contingut de les autoritzacions; l’extinció 

de les autoritzacions i, finalment, les competències sancionadores. 

 

Per a finalitzar, també cal indicar que la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica, 

en especial perquè modifica el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el sentit de confirmar 

el principi de la Directiva de Serveis en quan a la no exigència d’intervenció 

administrativa prèvia per a l’exercici d’activitats, però establint també com a excepció 

que el nombre d’operadors econòmics no fos limitat com a conseqüència, ara 

expressament prevista, de la utilització del domini públic. 

 

 

3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 

 

1) Adaptar la regulació municipal a les disposicions del Decret 162/2015, de 14 de 

juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que estableix una regulació 

completa d’aquesta activitat: la regulació del mercat i la seva gestió; la creació, 

modificació i extinció dels mercat; les condicions per a l’exercici de la venda no 

sedentària; el contingut de les autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, 

finalment, les competències sancionadores. 

 

2) Incorporar en una nova regulació el nou marc competencial que afecta als 

ajuntaments en matèria de venda no sedentària a partir de l’aprovació per part de la 

Generalitat de Catalunya del Decret 121/2013, de 26 de febrer, que regula els fulls 

oficials de queixa, reclamació i denúncia i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la 



potestat sancionadora en matèria de consum, incloent les seves previsions en el règim 

sancionador. 

 

3) Adequar la regulació municipal a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica, en especial perquè aquesta modifica el 

text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el sentit de confirmar el principi de la Directiva de 

Serveis en quan a la no exigència d’intervenció administrativa prèvia per a l’exercici 

d’activitats, però establint també com a excepció que el nombre d’operadors 

econòmics no fos limitat com a conseqüència, ara expressament prevista, de la 

utilització del domini públic. 

 

 

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATORIES I NO 

REGULATÒRIES 

 

Cal tenir present que d’acord amb el que disposa la Disposició Transitòria del Decret 

162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en el 

termini màxim d’un any a comptar des de la publicació d’aquell Decret en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments que ja disposaven d’una 

ordenança municipal de la venda no sedentària havien d’adaptar-ne el contingut als 

termes que estableix aquest Decret, i els ajuntaments que havien autoritzat la venda 

no sedentària sense disposar d’ordenança municipal reguladora d’aquesta activitat 

havien d’aprovar l’ordenança que n’empari l’exercici en el seu terme municipal, d’acord 

amb els paràmetres continguts en aquest Decret. 

 

Per tant les solucions regulatòries proposades passen necessàriament per adaptar la 

normativa municipal a les disposicions legals i reglamentàries de rang superior en la 

matèria.  

 

 

NOTA INFORMATIVA: Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar es 

podran presentar fins el dia 7/09/2017 com a màxim. 

 

 


