
ORDENANÇA GENERAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA A LA VIA PÚBLICA D’ALIMENTACIÓ EN 

CAMIONS, FOODTRUCKS I MODALITATS SIMILARS.  

 

Ajuntament de Rialp    Província de Lleida 

 

Ordenança núm. 19 

 

Article 1: Objecte 

La present ordenança regula la venda no sedentària en via públic d’alimentació en camions, 

foodtrucks i modalitats similars dins el municipi de Rialp. 

 

Article 2: Definició 

S’inclouen en aquesta ordenança les activitats de venda ambulant d’alimentació a la via 

pública i/o en espais i recintes de titularitat pública que es realitzen en camions-tenda, 

remolcs, carretons, foodtrucks i altres modalitats similars. 

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu, s’inclouen les xurreries, les creperies, la venda 

d’entrepans, la venda de begudes, les casetes de gelats, entre altres. 

S’entén per venda no sedentària aquella que es realitza fora d’un establiment comercial 

permanent, de manera ocasional o periòdica, en els llocs i dates i en les condicions establertes 

en la present ordenança. 

 

Article 3: Limitació temporal de la venda no sedentària a la via pública d’alimentació en 

camions, foodtrucks i modalitats similars 

La venda no sedentària regulada en aquesta ordenança només es podrà dur a terme en les 

següents situacions: 

a) Mercat setmanal que es du a terme cada dijous a la Plaça del Tornall de Rialp. 

b) Festivitats del municipi:  

a. Festa Major de Roní (Segon cap de setmana de Juliol)  

b. Festa Major de Beraní (Tercer cap de setmana de juliol) 

c. Festa Major d’Escàs (Segon cap de setmana d’agost) 

d. Festa Major de Rialp (15 d’agost) 

e. Festa Major de Caregue (15 d’agost) 

f. Festa Major de Surp (Tercer diumenge de setembre) 

g. Festa Patronal de Sant Cosme i Sant Damià (26 de setembre) 

h. Festivitat de Carnestoltes. 



c) Esdeveniments organitzats per l’ajuntament, sense dates fixes: 

a. Fira d’oficis i Menestrals de Rialp. 

b. Festival de música Vila de Rialp 

c. Cursa Matxicots 

d. Cursa Matxixics 

e. Altes esdeveniments similars organitzats per l’ajuntament. 

Queden prohibides la venda no sedentària permanent, així com la realitzada fora de les 

situacions previstes, fora dels dies autoritzats, fora dels espais autoritzats o realitzada sense 

autorització. 

 

Article 4: Condicions de la venda no sedentària a la via pública d’alimentació en camions, 

foodtrucks i modalitats similars 

La venda no sedentària regulada en aquesta ordenança es durà a terme en les següents 

condicions: 

a) Tota venda no sedentària es realitzarà amb autorització municipal, i amb les 

limitacions i condicions que aquesta indiqui. L’autorització establirà l’espai concret on 

ha d’exercir-se l’activitat així com els dies i hores en els quals el titular podrà exercir la 

venda no sedentària. En tot cas, l’ajuntament només podrà autoritzar el titular fins a 

un màxim de set dies ininterromputs.  

b) No es permet cap ocupació de l’espai públic més enllà de la necessària per la 

realització de la venda d’aliments. Queda explícitament prohibida la col·locació de 

taules ni cadires. 

c) L’Ajuntament no facilitarà cap connexió als subministres (aigua i electricitat). 

d) Els titulars hauran de satisfer la taxa per utilització privativa de la via pública recollida a 

l’Ordenança fiscal núm. 5 de l’Ajuntament de Rialp, per la qual s’estableix una taxa per 

utilització privativa de la via pública.  

 

Article 5: Atorgament de les autoritzacions 

El nombre d’autoritzacions no està limitat i aquestes s’atorgaran per concessió directa. 

El procediment inclourà, en un sòl acte, l’autorització de l’activitat i l’autorització d’ocupació 

de l’espai públic. 

Per realitzar la sol·licitud d’autorització s’haurà de presentar: 

a) Instància de sol·licitud d’autorització de venda no sedentària i ocupació de l’espai 

públic. 

b) Comunicació prèvia que inclogui una declaració responsable de l’activitat respecte al 

compliment de la normativa sectorial sanitària, condicions de seguretat, etc. 

c) Memòria on s’indiquin les condicions en que es desenvoluparà l’activitat, que haurà 

d’incloure, com a mínim, el tipus de productes en que es vendran i l’horari sol·licitat. 



 

Article 6: Durada de les autoritzacions 

Es podrà sol·licitar autorització per a un esdeveniment en concret, o per a diversos 

esdeveniments, sempre dins de l’any natural. 

En el cas d’autoritzacions pel mercat setmanal, en una sola sol·licitud es podrà autoritzar 

l’activitat  periòdica, sempre dins de l’any natural. 

Les autoritzacions es podran sol·licitar en qualsevol moment i hauran de renovar-se 

anualment. L’ajuntament només podrà atorgar autoritzacions per esdeveniments fora de l’any 

natural si aquests estiguessin previstos pel gener de l’any següent, podent autoritzar 

excepcionalment aquestes activitats durant el mes de desembre de l’any en curs.  

 

Article 7: Paralització cautelar de l’activitat. 

L’alcalde ordenarà la paralització cautelar de l’activitat a aquells comerciants que no disposin 

de la corresponent autorització, o que exerceixin l’activitat contravenint les condicions de la 

mateixa. 

 

DISPOSICIO FINAL 

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió celebrada el 11 de juny de 2021. 

L’acord d’aprovació inicial va estar exposat al públic al tauler d’edictes i al BOP nº117 de 18 de 

setembre de 2021 per termini de 30 dies hàbils, sense que s’hi presentés cap al·legació, per la 

qual cosa aquest acord esdevé definitiu i publicat per la seva efectivitat al BOP nº 158 del 18 

d’agost de 2021 entrant al vigor el dia 18 d’agost de 2021. 

 

 

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto                               El Secretari 

Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp 
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