REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE MARXANTS DEL MUNICIPI DE LA BISBAL
D’EMPORDÀ

CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Art 1.- OBJECTE
Aquest Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda exercida al mercat setmanal de
marxants que se celebra els divendres a la Bisbal d’Empordà. El seu règim de funcionament està sota
els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets del consumidor, i estarà d’acord amb allò
que disposa l’article 9 i següents del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març de la Generalitat de
Catalunya .
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà podrà autoritzar la celebració d’altres mercats ambulants de
marxants de tipus artesanal o monogràfic, com el mercat diari de fruita i verdura, la Fira Mercat al Carrer
de l’1 de Maig i el mercat de marxants d’antiguitats que se celebra per l’11 de Setembre i per Setmana
Santa. En cada un d’aquests casos l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà fixarà les condicions particulars
d’ubicació, horaris, requisits i característiques de funcionament.
Art 2.- CONCEPTE
El mercat de marxants és aquell centre d’activitats comercials realitzades fora d’un establiment
comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els
llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, inclosos els
vehicles adaptats, que comprèn la venda d’articles d’alimentació, tèxtil, ornamentació, entre molts
d’altres, sempre conforme a la legislació vigent.
Art 3.-EMPLAÇAMENT
Aquest reglament serà d’aplicació al mercat de marxants que té lloc cada setmana al terme municipal de
la Bisbal d’Empordà. El mercat s’ubica dins el nucli de la mateixa població. En el cas que, per raons
extraordinàries, s’hagi de modificar l’emplaçament del mercat setmanal, es procurarà situar-lo en un
altre lloc al més adient possible, que reuneixi les millors condicions pel que fa tant a situació,
emplaçament cèntric i bones comunicacions, com pel que fa a les seves condicions intrínseques.
Pel que fa a la resta de mercats de marxants, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà fixarà les condicions
particulars d’ubicació.
Art 4.- CELEBRACIÓ
D’acord amb la tradició, el mercat setmanal tindrà lloc tots els divendres de l’any, amb independència
que s’escaigui en festiu o no (excepte quan s’escaigui el dia de Nadal i l’1 de gener). En el cas que el
mercat setmanal s’escaigui l’1 de gener, la Junta de Govern local podrà autoritzar-ne excepcionalment
la seva celebració.
Art. 5.- HORARI
Els llocs de venda s’instal·laran des de les 6 fins a les 9 hores, i es retiraran de les 13 a les 15 hores.
Fora dels horaris de formació del mercat no es permetrà la instal·lació de llocs, ni la circulació de
vehicles.

Podrà ser autoritzada l’ampliació de l’horari per part de l’Ajuntament si per raons turístiques, comercials
o de flux de gent es considera convenient.
Art. 6.- REPRESENTACIÓ
Les associacions de marxants degudament constituïdes representaran els venedors i col·laboraran amb
l’Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal d’aconseguir-ne una millor
organització i control, i amb aquesta finalitat hauran de ser necessàriament escoltades i es tindran en
compte les seves valoracions en base al col·lectiu que representen. Per tal de que puguin exercir
degudament les seves funcions, l’Ajuntament els facilitarà un plànol de situació de les parades i un llistat
compost de número de parada, nom i cognom del titular, metres i article de venda.
Les associacions, si ho desitgen, tindran un representant en aquest mercat setmanal que serà
necessàriament un venedor habitual d’aquest mercat, el qual col·laborarà amb l’assentador municipal.
CAPÍTOL II
DELS LLOCS DE VENDA
Art. 7.-CARACTERITZACIÓ
Els llocs de venda seran necessàriament fixos, entenent com a tals els que hagin obtingut la
corresponent autorització municipal, d’acord amb allò que disposa aquest reglament.
No obstant això, excepcionalment la Junta de Govern local, prèvia proposta del regidor delegat del
mercat, podrà autoritzar la venda eventual–temporal a persones que ho hagin sol·licitat, sempre que no
pressuposin cap alteració del funcionament del mercat i amb el pagament de les taxes corresponents.
Art. 8.-REQUISITS DELS LLOCS DE VENDA
A) La venda no sedentària ha d’exercir-se en llocs de venda desmuntables o transportables, tenint
sempre en compte que la seva instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per
la normativa específica vigent. La instal·lació de les parades s’ha de fer amb elements que permetin
muntar-les i desmuntar-les fàcilment i amb rapidesa.
B) L’atorgament de les autoritzacions no dóna dret a alterar el paviment, a fer servir piquetes, tascons o
altres utensilis que el perjudiquin, ni a usar formes i procediments que el puguin espatllar.
C) Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o el paviment i,
sempre que les seves característiques de pes i volum ho permetin, han de situar-se a una altura
superior a cinquanta centímetres respecte al nivell del sòl.
D) Les parades podran tenir unes dimensions de quatre metres lineals com a mínim i un màxim de
dotze metres lineals, excepte els camions botiga que podran assolir els 14 metres lineals. Entre cada
lloc de venda hi haurà d’haver una distància de separació mínima de 50 centímetres sense utilització.
E) Les parades o llocs de venda del mercat no impediran, en cap cas, l’accés a les portes d’habitatges
particulars o locals comercials. La parada evitarà tapar innecessàriament els aparadors dels locals
comercials per tal de facilitar la permeabilitat visual del local comercial i evitar l’opacitat del seu interior.
Sempre que sigui possible es deixaran lliures les voreres dels carrers per poder circular-hi.
F) Per tal d’obtenir de l’Ajuntament l’assignació d’un lloc al mercat, s’han de complir els requisits
establerts en l’article 11 d’aquest Reglament.

G) Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva
autorització, que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa parada. A
requeriment de l’assentador municipal el marxant haurà de poder acreditar mitjançant la documentació
específica l’adquisició o elaboració del producte que té a la venda.
H) L’Ajuntament no autoritzarà la venda d’aquells productes que no compleixin les normes técnicosanitàries exigides a la legislació vigent, especialment en referència als productes alimentaris, ni aquells
que no compleixin amb totes les garanties de seguretat, especialment en referència a joguines i
productes destinats als infants.
I) Pel que fa a la utilització de grups electrògens per tal de subministrar corrent elèctrica a les
instal·lacions de la parada de forma autònoma, el nivell de soroll acústic i de contaminació que generin
s’ha d’adequar a l’ordenança municipal vigent. Per a la seva instal·lació i col·locació en la via pública
serà autoritzat per l’assentador municipal, que vetllarà pel bé comú, i intentarà que ocasioni les mínimes
molèsties.
Art. 9.-PRODUCTES A VENDRE
Els llocs de venda només podran vendre els gèneres i productes corresponents a la seva autorització.
Pel que fa al mercat de marxants de la Bisbal d’Empordà els sectors comercials i els subsectors que
engloben, susceptibles de poder desenvolupar-se són els següents:
A. PRODUCTES ARTESANALS
A1. Productes alimentaris de producció artesana
A2. Altres productes de producció artesana
B. PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ
B1. Fruites i verdures
B2. Xarcuteria
B3. Bar
B4. Altres productes alimentaris
C. PRODUCTES TÈXTILS
I COMPLEMENTS
C1. Articles tèxtils i de confecció
C2. Calçats
C3. Marroquineria
D. ALTRES PRODUCTES
D1. Perfumeria / cosmètica
D2. Pintura-escultura
D3. Plantes i flors
D4. Ceràmica
D5. Ferreteria
D6. Música
D7. Altres productes no alimentaris.
La definició del mixt comercial del mercat caldrà que sigui elaborada per l’Ajuntament en col·laboració
amb les associacions representatives de marxants.
CAPÍTOL III
AUTORITZACIONS

Art. 10.- ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS
Per a obtenir una autorització d’un lloc de venda fix, cal demanar-ho per escrit mitjançant instància tipus,
que podrà demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. A la instància hi haurà de constar el nom del titular,
DNI o NIE, el NIF en cas de posseir-lo, l’adreça i telèfon de contacte i una breu descripció de les
característiques tècniques de la parada, els metres lineals que se sol·liciten i el sector i subsector
comercial corresponent. La instància anirà acompanyada de 2 fotografies carnet del titular, fotografia de
la parada i alhora dels documents acreditatius dels requisits descrits en l’article 11 d’aquest Reglament.
Art. 11.- REQUISITS PER A L’EXERCICI DE LA VENDA
Per a l’exercici de la venda en el mercat de marxants de la Bisbal d’Empordà, els marxants hauran de
complir els següents requisits:
a) Estar donats d’alta de l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i estar-ne al
corrent de pagament quan la legislació ho estableixi; si se n’està exempt, cal acreditar estar donat d’alta
al cens d’obligats tributaris.
En cas que es tracti d’agricultors que comercialitzin directament els seus productes, i estant exempts del
pagament de l’IAE, es demanaria el certificat de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR) acreditatiu de l’ostentació de la titularitat en règim de propietat,
arrendament, parceria o similar d’una explotació agrària o ramadera.
b) Estar donats d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social.
c) Complir els requisits que s’estableixen reglamentàriament referents al producte objecte de venda al
mercat.
d) Satisfer els tributs municipals que s’estableixen per a aquest tipus de comerç i no tenir deutes
pendents amb l’Ajuntament.
e) Pel que fa a les parades de venda d’aliments cal que es compleixin els requisits mínims establerts a
la disposició addicional d’aquest reglament. A més, el personal de les parades de venda de productes
alimentaris ha de tenir formació sobre manipulació d’aliments. S’entén per manipuladors d’aliments totes
aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments
durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport,
distribució, venda, subministrament i servei.
f) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i a béns de domini públic que
cobreixi, com a mínim, l’estada al mercat des de l’inici del muntatge fins a la fi del desmuntatge.
L’assegurança ha de cobrir un mínim de 300.000 euros.
g) Disposar de Targeta de Transport dels vehicles quan sigui obligatori.
h) En el cas dels marxants estrangers, hauran de justificar degudament que estan en possessió dels
corresponents permisos exigibles per la normativa vigent per tal d’acreditar que es troben facultats per a
l’exercici del comerç al nostre país.
La manca de justificant de qualsevol d’aquests requisits comportarà la no admissió a tràmit de la
sol·licitud.
Art. 12.- CARACTERÍSTIQUES
- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, vist l’informe del regidor delegat del Mercat, atenent les
dimensions de la zona a ubicar el mercat i després d’haver escoltat a les associacions de marxants,

decidirà el nombre de llicències disponibles per a cada un dels sectors que hi participin, considerant el
mixt comercial de mercat.
- Prèvia petició de l’interessat, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, vist l’informe del regidor
delegat del Mercat, autoritzarà l’ocupació de cada lloc de venda. Per al seu atorgament, en primer lloc
es tindran en compte el sector i subsector comercial i les característiques de la parada sol·licitada i en
cas de duplicitat, es respectarà sempre l’ordre cronològic de presentació de les seves sol·licituds.
- A l’autorització municipal original, que segons l’article 22 haurà de ser exhibida de manera visible i
permanent a la parada, hi constarà la següent informació:
Nom del titular amb una fotografia carnet
Número del DNI o NIE i/o NIF
Número d’autorització i del lloc d’adjudicació
Nombre de metres lineals
Sector comercial i subsector concret de la parada
- La durada de l’autorització de parada coincidirà amb el temps que resti de l’any natural en el qual hagi
estat atorgada, amb efectes del dia següent al de la seva concessió.
Cada any s’haurà de demanar expressament la pròrroga de la seva vigència, que quedarà concedida
automàticament, sense necessitat de certificació d’acte presumpte si l’Ajuntament no adopta cap
resolució expressa en contrari, sempre que s’hagi aportat la documentació que acrediti els requisits
mínims de l’article 11, lletres B, F, H i altra documentació que l’Ajuntament exigeixi en cada moment per
fer efectiva aquesta renovació. L’Ajuntament, entregarà la nova autorització municipal per l’any natural
en curs.
- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, per causa d’interès públic superior, imprevistes i/o de força
major podrà acordar suprimir o traslladar una o més parades, el/s beneficiari/s hauran de deixar lliure i
expedita l’ocupació autoritzada durant el termini estrictament necessari i no podran al·legar el dret a cap
mena d’indemnització.
Art. 13 .- DE LA PARADA
Cada comerciant tindrà assignat un número al mercat de marxants, que coincidirà amb l’establert a
l’autorització municipal.
Els comerciants que disposin d’un lloc fix de venda podran demanar un canvi d’ubicació i/o ampliació
per tal d’intentar establir aquest canvi en un futur. Aquestes peticions s’ordenaran d’acord amb
l’antiguitat de la sol·licitud, i passaran a integrar el que s’anomenarà el torn d’espera de canvis.
Igualment hi haurà també el que s’anomenarà torn d’espera d’altes per a sol·licituds de llocs al mercat
presentades per marxants que encara no en tinguin.
En tots dos casos, les sol·licituds caldrà renovar-les d’any amb any per conservar-ne l’antiguitat.
Art 14.- LLOCS DEFINITIVAMENT VACANTS
El marxant que limiti amb un lloc definitivament vacant no podrà ampliar el propi i ocupar-lo ni canviar-ne
la ubicació, llevat que hagi presentat la corresponent sol·licitud i, per llista d’espera, li correspongui
d’acord amb l’article anterior. Si com a conseqüència de l’ampliació d’una parada restés un espai inferior
a l’allargada mínima de parada que preveu l’article 8.D, l’Ajuntament la podrà denegar, tret que l’altra
parada veïna s’avingui a ocupar-lo, encara que no l’hagués sol·licitat.
En aquests casos, l’Ajuntament anul·larà l’autorització antiga i en lliurarà una de nova en la qual consti
la nova longitud de la parada.

Un cop esgotat el torn d’espera de canvis, les parades vacants es cobriran amb els sol·licitants del torn
d’espera d’altes, per ordre d’antiguitat. No obstant això, podran tenir preferència aquells marxants la
venda dels quals sigui únicament i exclusivament d’articles que al mercat de marxants no existeixin.
Per tant, en el moment de produir-se la baixa d’un marxant fix, l’espai vacant es cobrirà, en el termini
màxim d’un any, i de la manera següent:
- El regidor delegat del Mercat, escoltades les associacions representatives, farà una proposta a partir
de l’ordre de les llistes del torn de canvi i del torn d’espera, valorant també l’oferta de nous productes i
d’altres factors que repercuteixin favorablement en el rendiment global del mercat (el mixt comercial del
mercat).
- La Junta de Govern Local, òrgan competent de l’Ajuntament, decidirà tenint en compte aquest informe.
La persona que accedeixi a aquella plaça vacant, ocupant un lloc fix, està obligada a mantenir aquell
producte durant un mínim de dos anys.
Art 15.- TITULARITAT DE LA PARADA
Els llocs de venda seran ocupats pel titular de l’autorització, que és de caràcter personal. En el cas que
l’autorització sigui lliurada a una persona física, aquesta s’entendrà de caràcter personal. Si
l’autorització representa una persona jurídica, caldrà que qui estigui al mercat acrediti fefaentment la
seva vinculació laboral o mercantil amb la societat titular de l’autorització.
- Els llocs de venda es podran transferir a favor del cònjuge o dels fills. S’inclou a la categoria de
cònjuge la parella de fet degudament acreditada. En aquests casos, es lliurarà una nova autorització un
cop estudiada la sol·licitud.
- Només per causa de vacances, malaltia o qualsevol altra raó de força major, els llocs de venda podran
ésser ocupats pel cònjuge, fills o empleats, sempre que es trobin degudament legalitzats per exercir
aquesta activitat i amb l’obligació de vendre el mateix producte i utilitzar les mateixes instal·lacions que
el titular.
Art 16.- CADUCITAT DE L’AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran, s’extingiran o quedaran sense efecte:
a) A petició del propi titular.
b) Per causa de sanció, d’acord amb aquest reglament i la legislació vigent.
c) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular.
e) Per causa de força major degudament acreditada.
ART. 17 INTRANSMISSIBILITAT DE L’AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària són personals i intransferibles.
Únicament per mort, per impossibilitat física, per jubilació o per cessament de l’activitat serà revocada
l’autorització i se n’atorgarà una de nova, si se sol·licita, a favor d’una de les següents persones:
a) El cònjuge o persona amb qui es trobi lligat per anàloga situació d’afectivitat i convivència, a un
descendent de primer grau o, si no en té, de segon grau.
b) L’empleat en les tasques de venda que estigui en correcta situació legal, que porti un mínim de tres
anys treballant en el mateix lloc de venda i que reuneixi, a més a més, els requisits de l’article 14.
c) La persona que el titular designi, prèvia sol·licitud conjunta a l’Ajuntament, on ambdós interessats
comuniquin per escrit l’acord assolit. Aquest supòsit de traspàs només serà possible en cas de jubilació

o malaltia impeditiva que obligui al marxant a cessar en el negoci. En aquest cas l’Ajuntament percebrà
el dret de traspàs en la forma que estableixi l’Ordenança fiscal reguladora.

ART. 18.- TRASPASSOS IL·LEGALS
Qualsevol supòsit de cessió o traspàs amb infracció d’allò que disposen els anteriors articles donarà lloc
a la immediata anul·lació de la llicència municipal, sens perjudici d’altres sancions municipals que, de
conformitat amb aquest Reglament, l’Ajuntament pugui imposar a l’infractor.
CAPITOL IV
OBLIGACIONS DELS MARXANTS
ART. 19.- NETEJA I MANTENIMENT DEL LLOC
El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes
condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat de marxants com en acabar-se. També
s’hauran d’observar les adequades normes d’higiene i neteja respecte a les deixalles, que hauran de
dipositar-se en recipients adequats seguint la normativa vigent, a fi de facilitar els treballs de recollida.
Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes i mercaderies de qualsevol mena que
puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els paviments, estan obligats a
col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
ART. 20.- EXHIBICIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’Ajuntament lliurarà a cada titular una autorització municipal per any natural per l’ocupació d’un lloc de
venda al mercat, que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa parada.
El titular haurà de notificar immediatament a l’Ajuntament la pèrdua o robatori de l’autorització municipal,
i haurà de sol·licitar-ne una de nova.
ART. 21.- EMPLAÇAMENT DEL LLOC DE VENDA
Els titulars dels llocs hauran d’instal·lar les seves parades a l’emplaçament que l’autorització de què
disposen els assigni. Els mostradors de les parades hauran d’instal·lar-se dins dels límits establerts per
l’Ajuntament sense sobrepassar la línia davantera marcada.
Es prohibeix deixar vehicles, remolcs o materials aliens a la parada fora de l’espai de cada parada quan
ja estigui feta la instal·lació, amb l’única excepció dels camions botiga.
ART. 22.- PRODUCTE OBJECTE DE VENDA
A les parades únicament es podran vendre els gèneres i productes que constin a l’autorització.
Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament assenyalat i de forma visible el
seu preu. Tindran el preu de forma genèrica aquells articles i productes que pel seu format,
característiques pròpies o de venda així ho requereixin.
ART. 23.-OBLIGACIÓ D’ASSISTÈNCIA
Llevat dels casos justificats, els marxants hauran d’assistir setmanalment al mercat corresponent. Les
absències reiterades no justificades són considerades infracció i seran sancionades.

ART. 24.- AUTORITZACIÓ D’ABSÈNCIES
A petició del titular de la llicència, el regidor delegat del Mercat podrà autoritzar la no assistència al
mercat durant dos mesos a l’any sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. Els interessats
hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament amb dues setmanes d’antelació, sense que aquesta excedència
els eximeixi de pagar el semestre complert. Només podran acollir-se als beneficis d’aquest article
aquells marxants que durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’esmentada autorització
no hagin faltat a cap mercat, llevat dels casos degudament justificats.
ART. 25.- PAGAMENT DE LES TAXES MUNICIPALS
El marxant estarà obligat al pagament de les taxes corresponents a l’exercici de l’activitat que li presenti
l’Ajuntament segons les ordenances fiscals aprovades.
Aquests pagaments s’hauran de fer efectius dins els dos semestres naturals de cada any, un durant el
mes de febrer i el segon durant el mes de juliol. S’aplicarà un prorrateig de quotes per trimestres en cas
de noves altes.
El procediment de notificació seguirà la Llei general tributària i el reglament general de recaptació.
Els rebuts que hagin estat domiciliats es carregaran a l’entitat financera corresponent durant aquest
període.
En cas de una nova alta, es demanarà una fiança equivalent a la quota de dos semestres, per
respondre a les obligacions tributàries municipals.
ART. 26.-PAGAMENT FORA DE TERMINI
El titular està obligat al pagament dels rebuts durant els terminis esmentats a l’article anterior. Passada
la seva data de venciment, el titular disposarà de 15 dies de termini per a realitzar el pagament segons
normativa vigent.
ART. 27.- PROHIBICIONS
1.Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar.
S’exceptuen els venedors de discos, cassets o CD als quals se’ls permet la reproducció sonora dels
productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no superi els límits de previstos per les
ordenances municipals.
2.Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni puntals ni mercaderies o
productes que puguin representar algun perill per als vianants o els pugui obstaculitzar el pas. En cap
cas els productes podran estar fora dels límits de les parades.
CAPÍTOL V
DEL PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL MERCAT DE MARXANTS
ART. 28.- L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL
L’Ajuntament designarà l’assentador/a, que haurà de pertànyer a la plantilla de personal funcionari. Li
correspondrà el control del mercat i el registre dels titulars dels llocs de venda i de personal venedor.
També correspondrà a l’assentador/a situar els venedors i els seus respectius llocs de venda, resoldre
les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti l’ordre
sanitari, la disciplina del mercat, vigilar la neteja i disposar de les mesures necessàries per al seu bon
desenvolupament. En tot cas, estarà obligat a donar compte puntualment dels fets i incidències al

regidor delegat del Mercat, i en aquest sentit, per a la constatació dels fets se li reconeix la condició
d’autoritat.
ART. 29.-ORDRE PÚBLIC
El control de l’ordre públic correspondrà a la Policia Local que actuarà en col·laboració de l’assentador
del mercat i sota les instruccions de la Regidoria que tingui encomanada aquesta competència.
CAPÍTOL VI
MEDI AMBIENT, HIGIENE I SANITAT
ART. 30.- NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA
L’Ajuntament facilitarà els mitjans i recipients idonis, i en nombre suficient, per mantenir en bon estat de
neteja el recinte destinat al mercat de marxants.
A la zona de parades de fruita, verdura, planter d’horta o floristeria i totes aquelles parades que
produeixen deixalles orgàniques, se’ls deixarà, de bon matí, un contenidor de recollida de matèria
orgànica. Els marxants d’aquestes parades hauran de dipositar tots els residus d’orgànica que generin a
dins aquests contenidors, els quals es deixaran a la mateixa parada.
Pel que fa als marxants de les parades que abandonen caixes de cartró se’ls exigeix que les pleguin i
les apilin al costat de la seva parada.
I finalment la resta de residus com poden ser plàstics, penjadors, etc. es posaran dins unes bosses de
mida gran que es repartiran a primera hora del matí i que en finalitzar el mercat es deixaran tancades al
costat de la parada.
ART. 31.- HIGIENE I SANITAT
La manipulació i venda dels articles alimentaris haurà de fer-se complint les disposicions legals vigents
en cada moment pel que fa a l’exposició, etiquetatge, conservació, manipulació i venda, tal com
s’estableix en la disposició addicional d’aquest Reglament.
La inspecció sanitària de productes alimentaris es portarà a terme pels serveis municipals i per altres
organismes competents en la matèria.
CAPITOL VII
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
ART. 32.- CAPACITAT SANCIONADORA MUNICIPAL
A part de les infraccions i sancions corresponents, referides al Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març de
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament podrà sancionar aquelles infraccions comeses al mercat
d’acord amb allò que disposen els articles següents.
ART. 33.- INFRACCIONS
Les infraccions podran ser de caràcter LLEU, GREU I MOLT GREU.
Advertida una possible infracció lleu, i previ l’inici d’un procediment sancionador, l’assentador podrà
realitzar advertiments verbals. Els advertiments escrits podran ser formulats pel regidor delegat del
Mercat.

ART. 34.- INFRACCIONS LLEUS
Seran considerades infraccions lleus:
1. El tracte incorrecte als/les clients/es i altres venedors/es.
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2. L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
3. La no exhibició de l’autorització municipal en lloc visible durant la celebració del mercat.
4. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en aquest Reglament, llevat que
se’ls assigni la qualitat de greu o molt greu.
ART. 35.- INFRACCIONS GREUS
Seran considerades infraccions greus:
1. La desobediència a l’assentador municipal o altres funcionaris que estiguin de servei al mercat.
2. La venda de productes no corresponents amb la seva autorització.
3. La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització.
4. La circulació amb el vehicle dintre del recinte del mercat fora de les hores establertes.
5. La manca d’higiene al lloc de venda, així com als productes exposats.
6. No recollir les deixalles pròpies i degudament dipositades d’acord l’article 32, un cop finalitzada
l’activitat comercial del mercat.
7. Causar desperfectes en el mobiliari urbà, paviment del entorn de la parada o en d’altres parades per
incompliment del que preveu l’article 21.
8. La manca de pagament de les taxes municipals després d’haver estat requerit expressament per fer
ho.
9. La no notificació prèvia d’inassistència per part del titular, llevat de causes de força major, malaltia,
etc. I la inassistència durant quatre mercats consecutius i sis alternatius, durant el període semestral
que correspongui, sense justificació.
10. No respectar els horaris de parada i recollida de mercat.
11. Penjar a les parades productes i mercaderies que representin un perill per als vianants o dificultin el
pas.
12. La reincidència en infraccions de caràcter lleu.
ART. 36.- INFRACCIONS MOLTS GREUS
Seran considerades infraccions de caràcter molt greus:
1. El traspàs o la cessió de l’autorització o qualsevol transferència de la titularitat o explotació dels llocs
de venda, llevat dels supòsits previstos en aquest Reglament.
2. L’acte d’exercir la venda al mercat sense que hagi estat concedida la corresponent autorització
municipal.
3. L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades d’acord amb
aquest Reglament.
4. La reincidència en infraccions de caràcter greu.
ART. 37 .- SANCIONS
Les infraccions lleus seran sancionades amb advertiment verbal o escrit, i/o multa de fins a 300 euros.
Les infraccions greus donaran lloc a la suspensió temporal de la llicència fins a sis mercats i /o multa
d’entre 301 i 1.500 euros.

Les de caràcter molt greu donaran lloc a la retirada de la llicència pel termini mínim de dos anys i /o
multa d’entre 1.501 i 3.000 euros.
El procediment a aplicar serà el previst en el Decret 278/1993 de 9 de novembre.
Com a mesura cautelar, l’assentador estarà facultat per a suspendre temporalment l’autorització de
qualsevol venedor en els casos de faltes greus i molt greus flagrants, prèvia denúncia. La imposició de
la sanció correspondrà a l’alcalde i l’instructor serà el regidor delegat del Mercat.
ART 38 .- DE LES FACULTATS D’INTERPRETACIÓ D’AQUEST REGLAMENT I RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES
Els conflictes en la interpretació i en l’aplicació d’aquest Reglament que puguin sorgir entre les
associacions de marxants, venedors i l’Ajuntament se sotmetran al discerniment de la Junta de Govern
Local, sens perjudici d’utilització d’altres vies que legalment puguin correspondre per tal de dirimir
aquests conflictes.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les situacions particulars que fins avui existissin es respectaran “ad personam” i es declararan a
extingir.
DISPOSICIÓ FINAL
1. En allò que no preveu aquest Reglament, caldrà atenir-se al que disposen el Decret legislatiu 1/1993,
de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei
1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Text refós de règim local aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
2. Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOP, un cop transcorregut el
termini que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
a partir de la recepció de l’acord d’aprovació per part de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA. DEFINICIÓ DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA DE PRODUCTES ALIMENTARIS
Venda realitzada fora d’un establiment comercial permanent de forma habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables.
SEGONA. BASE LEGAL
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista (BOE núm. 15, de 17/01/1996) estableix
en l’article 54 que correspon als ajuntaments l’autorització per a l’exercici de la venda ambulant en el
seu terme municipal.
Decret legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28
d’abril, que estableix que el municipi té competència pròpies en fires i mercats.
Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut (DOGC núm. 3879, de 08/05/2003).

RD 1010/1985, de 5 de juny, pel qual es regula l’exercici de determinades modalitats de venda fora d’un
establiment comercial permanent (BOE núm. 154, de 28/06/1985).
Reglament 852/2004, de 29 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene dels
productes alimentosos (DOUE L139, de 30/04/2004).
Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors
d’aliments (BOE núm. 48, de 25/02/2000).
Decret 285/2006 de 4 de juliol que desenvolupa la Llei 14/2003 de 13 de juny de qualitat agroalimentària
i regula un repertori d’oficis d’artesania alimentària.
La reglamentació técnico-sanitària específica de cada aliment.
Totes les altres normes que el legislador estatal i autonòmic dicti en el futur i que substitueixin les
esmentades anteriorment.
TERCERA. REQUISITS MÍNIMS QUE HAN DE REUNIR LES PARADES
D’acord amb aquestes normatives, les condicions mínimes, sens perjudici de tot el que estableix la
normativa vigent, que han de reunir les parades de venda d’aliments en fires i mercats no sedentaris
són les següents:
S’ha de poder demostrar l’origen dels productes que es posin a la venda mitjançant un albarà o factura
en els quals figurin totes les dades de l’empresa elaboradora, la qual haurà d’estar inscrita al Registre
Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari.
Per tal de poder vendre productes d’elaboració pròpia l’empresa ha d’estar inscrita al Registre Sanitari
d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari.
Els productes alimentosos s’han d’exposar de manera que es previngui el risc de contaminació. Els
productes no envasats destinats a la venda previ fraccionament o en petites quantitats s’exposaran
protegits amb sistemes que impedeixin la possible contaminació (vitrines) per pols, insectes, ... i que
evitin l’abast directe del públic. Els productes que estiguin a l’abast del públic han d’estar correctament
envasats i etiquetats, segons normativa vigent.
Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments han d’estar en bon estat i s’han de poder
rentar i desinfectar adequadament, per tant han de ser de materials llisos, rentables i no tòxics.
Hi ha d’haver instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància de les condicions
adequades de la temperatura del productes alimentosos.
No es pot concedir autorització per a la venda d’aquells productes que la seva normativa específica
prohibeixi.
No es poden vendre (exceptuant el que disposa l’apartat 2 de l’article 1 i el capítol IV del RD
1010/1985), fora que a judici de les autoritats sanitàries competents es disposi de les instal·lacions
frigorífiques adequades i estiguin degudament envasats, els següents productes: carns, aus i caça
fresques, refrigerades i congelades; peix i marisc fresc, refrigerat i congelat; llet certificada i llet
pasteuritzada, formatges frescos, mató, nata, mantega, iogurt i altres productes lactis frescos;
pastisseria i brioixeria farcida; pastes alimentoses fresques i farcides; anxoves, fumats i altres
semiconserves i altres productes que per les seves característiques especials i a judici de les autoritats
competents comportin un risc sanitari.

La venda de pa i pans especials està regulada per l’article 21 del RD 1137/1984, de 28 de març, pel
qual s’aprova la Reglamentació tècnico-sanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans
especials (BOE núm. 146, de 19/06/1984) i pel Decret 167/1990, de 20 de juny, sobre comercialització i
venda de pa (DOGC núm. 1320, de 20/07/1990) modificat pel Decret 188/1992, de 4 d’agost (DOGC
núm. 1646, de 18/09/1992).
Aquestes normatives prohibeixen la venda ambulant i la venda domiciliària de pa i pans especials
excepte en aquells nuclis urbans on no existeix cap despatx de venda.
En qualsevol cas hauria de ser amb l’autorització dels ajuntaments dels municipis on es vulgui realitzar
la venda. Ambdues normes estableixen el repartiment a domicili previ encàrrec, amb el producte
degudament protegit i acompanyat del corresponent albarà o factura.
La venda al detall de productes de pastisseria, confiteria, brioixeria, rebosteria i elaboracions
complementàries està regulada pels articles 12 i 13 del RD 2419/1978, de 19 de maig, pel qual s’aprova
la Reglamentació tècnico-sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de productes de confiteria,
pastisseria, brioixeria i rebosteria (BOE núm. 244, de 12/10/1978) modificat en darrer lloc pel RD
1909/1984, de 26 de setembre (BOE núm. 259, de 29/10/1984).
Aquesta normativa prohibeix l’elaboració i venda ambulant, excepte en les fires i festes tradicionals.
Tanmateix obliga que els productes elaborats amb cremes, nates i rovell d’ou es condicionin en vitrines
o aparadors refrigeradors. No està permesa doncs, la venda ambulant de pastisseria i brioixeria
guarnida o farcida.
S’haurà de complir el RD 1010/1985, pel qual es regulen determinades modalitats de venda fora
d’establiment comercial i les condicions establertes en el capítol III del Reglament 852/2004.
Venda ambulant d’altres productes d’origen no animal
Amb excepció dels productes indicats anteriorment no hi ha cap normativa específica que estableixi les
condicions sanitàries per a la venda ambulant.
S’haurà de complir el RD 1010/1985, pel qual es regulen determinades modalitats de venda fora de
l’establiment comercial i les condicions establertes en el capítol III del Reglament 852/2004.
Tota empresa artesanal alimentària ha d’acreditar un artesà responsable i certificat d’inscripció al RIAAC
registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (Decret 302/2004 de 25 de maig. També cal
inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al registre Sanitari.
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