
REGLAMENT 
DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES 

DE GRANOLLERS

ÍNDEX
Capítol I Normes generals____________________________________ 2 - 3
Capítol II Del personal del mercat_____________________________ 4 - 6
Capítol III De les parades de venda_____________________________ 7 -10
Capítol IV Dels magatzems i les cambres frigorífiques___________ 11 -12
Capítol V Incompatibilitat d’articles de venda i unificació 

de parades__________________________________________ 13
Capítol VI Canvi d’articles de venda____________________________ 14
Capítol VII Autoritzacions i llicències____________________________ 15 -16
Capítol VIII Dels traspassos_____________________________________ 17 -18
Capítol IX De la inspecció sanitària i veterinària________________ 19
Capítol X Drets i obligacions dels concessionaris de les 

parades_____________________________________________ 20 - 24
Capítol XI Obres i instal·lacions a les parades__________________ 25
Capítol XII De les infraccions i sancions_________________________ 26 -29
Capítol XIII De la Junta del Mercat______________________________ 30 -31
Capítol XIV De la Comissió Mixta del Mercat_____________________ 32
Capítol XV De l’administració del mercat _______________________ 33
Capítol XVI Fiscalització municipal______________________________ 34
Disposició obligatòria_____________________________________________ 34
Disposicions finals_______________________________________________ 34
Annex ___________________________________________________________   35 - 37

Aprovat per l'Ajuntament Ple del dia 29 d'abril de 2008
Darrera modificació art. 17, Ajuntament Ple del dia 25 de juny de 2013

- Reglament Mercat Sant Carles 1



Capítol I                                                    
Normes generals                                              
                                                              
Article 1                                                    
L'objecte  d'aquest  Reglament és la regulació dels aspectes orgànics  i  funcionarials 
del mercat municipal d'abastament de  Sant Carles, situat a la plaça de la Caserna 
d'aquesta localitat.
                                                              
Article 2                                                    
Els  mercats  municipals  d'abastament  són  béns  de domini públic  destinats  a  un 
servei  públic  de responsabilitat municipal, el qual es classifica com essencial per 
l’article 86.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local  i, 
per  gestionar-los,  l'Ajuntament  podrà  adoptar  la   forma   que  estimi  convenient 
d'acord amb les necessitats municipals en base a l’article 85 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. En  qualsevol  cas,  la regulació és 
competència absoluta d'aquest Ajuntament sens perjudici de les facultats que  més 
endavant reconegui aquest Reglament als titulars de les  parades  amb  vista  a la 
defensa  dels  seus  interessos,  col·laboració  en  la  bona  marxa  i  l'organització  del 
mercat i en  la  resta  de  tasques que en favor seu reconegui aquest Reglament.
                                                              
Article 3
El mercat és un centre de venda directa al públic amb multiplicitat de parades i de 
caràcter permanent, amb la finalitat de servir com a centre d’abastament per a la 
venda d'articles alimentaris i no alimentaris al detall, en règim de lliure competència 
satisfent les necessitats d'usuaris i consumidors.

Article 4
Els dies i l’horari d’obertura del mercat s’establiran en un calendari que serà aprovat 
per  l’ajuntament  abans  del  30  de  novembre  de  l’any  anterior,  a  proposta  de 
l’Associació de venedors.
Aquest calendari serà d’obligatori compliment per tots els associats. Les parades han 
d’estar obertes els dies que siguin vigílies de festius, excepte les vigílies de les dues 
festes locals.

L'Ajuntament podrà modificar l'horari establert quan ho aconselli l'interès comú, la 
seguretat  o  qualsevol  altra  circumstància  objectiva,  degudament  motivada  pels 
serveis  tècnics  municipals.  Tal  modificació  requerirà  la  consulta  prèvia  dels 
comerciants del  recinte  a  través de  la  Junta del  Mercat,  consulta  que no  tindrà 
caràcter vinculant per a l'Ajuntament.
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Article 5
La  direcció,  la  inspecció  i  la  impulsió del servei del mercat seran competència de 
l'alcaldia, que podrà delegar en el regidor del servei.

Article 6
L'Ajuntament gestionarà els serveis, les instal·lacions i el manteniment  del  mercat 
a  través  de  la Junta del Mercat constituïda amb aquesta finalitat.

No  obstant  això,  l'Ajuntament   exercirà   la   inspecció  sanitària   en  el  mercat  i 
qualsevol  altra  actuació  que  sigui  competència   seva.  En   cap   cas   perdrà   la 
titularitat del servei.

Les mesures de caràcter higiènic-sanitari com també la seva inspecció, la potestat 
sancionadora  en  matèria  de  mercats  i  proveïments  i  l'exercici  de  la  intervenció 
administrativa i de totes les funcions que impliquin exercici d'autoritat corresponen a 
l'Ajuntament,  sens  perjudici  de  les  diferents  competències  que  tinguin  altres 
administracions públiques en aquesta matèria. 

Article 7
S'haurà  de  constituir  una  Comissió  Mixta, les  funcions primordials de la qual 
seran la supervisió i el seguiment del funcionament del mercat.

Article 8
Els  titulars  de  les  parades, de les cambres i dels  magatzems  tindran obligació de 
satisfer el cànon que determini l’ajuntament,  els  impostos i les taxes derivades de 
l'activitat d'aquelles parades.

Article 9
1. Les  despeses  i  els  costos,  incloent-hi  els  financers,  de  manteniment, 

funcionament  i  conservació de les instal·lacions, com també els de renovació, 
ampliació dels serveis existents en el mercat i els de nova instal·lació i d'altres 
serveis, es repartiran entre els titulars de les llicències.

2. El repartiment d’aquestes despeses entre els titulars de les llicències es realitzarà 
per coeficients, tal com es detalla a l’Annex I d’aquest Reglament. 
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CAPITOL II
Del personal del mercat

Article 10
El director del mercat és el delegat de l’ajuntament al mercat, exerceix l’autoritat i és 
el/la cap de tots els/les treballadors/es, i serveis dependents del mercat.

Article 11
Són funcions del director del mercat, amb caràcter no limitat, les següents:

a) Complir i fer complir les prescripcions des reglaments i ordenances, acords de la 
corporació i les instruccions que rebi de l’alcaldia o del/la regidor/a responsable 
dels servei, així com les de tipus tècnic que corresponguin al tècnic municipal de 
qui  depengui  jeràrquicament,  del  Negociat  de  mercats  o  de  l’inspector  o  la 
inspectora de sanitat, dels quals les rebrà per a la seva execució i compliment.

b) Emetre informes sobre els expedients de canvi de titularitat per herència, canvi de 
titular i activitat, canvi d’activitat, permís d’obres, sancionadors i per a l’aprovació 
de les ordenances municipals  que regulin els drets econòmics a satisfer  en el 
mercat.

c) Portar un registre de les parades i titularitats que es concedeixen, el qual ha de 
tenir en el  seu poder i  en el  que han de constar necessàriament les següents 
dades:
- número de parada, 
- activitat de venda, 
- nom i cognoms, 
- DNI/NIF, 
- domicili i 
- número de telèfon del/la titular de la parada, 
- data de l’adjudicació del canvi de titularitat i 
- altres observacions complementaries relatives a obligacions fiscals i laborals del 

titular i familiars que col·laboren en la parada i de treballadors/es.

d) Portar  la  documentació  administrativa  del  mercat  segons  les  instruccions  del 
regidor  responsable  del  servei  i  de  la  secretaria  general  per  al  registre  de  la 
documentació que rebi o expedeixi, inventari  d'efectes i estris, i informes de tota 
mena relacionats amb el normal o anormal funcionament del mercat i de les seves 
instal·lacions.
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e) El  repès  municipal  el  qual  s’ha  d’adequar  a  l’horari  de  venda  al  públic.  La 
comprovació  oficial  del  pes s’ha de fer  a requeriment del  comprador  de forma 
gratuïta sempre que s’estimi convenient. Com a mínim un cop a l’any s’ha de fer 
una  comprovació  de  les  balances  dels/les  venedors/es  del  mercat.  Per  a  dur 
aquestes comprovacions ha de tenir en el seu poder unes balances i els pesos 
necessaris,  contrastats  i  garantits  pels  serveis  de  la  delegació  d’Indústria.  Els 
venedors i els adjudicataris de les parades de venda estan obligats a facilitar el 
repès  municipal  sempre  que  siguin  requerit  per  fer-ho  pels  compradors  o  pel 
personal municipal competent. Aquesta obligació s’ha de fer sempre en presència 
dels interessats o persones delegades i un membre de l’associació de venedors del 
mercat. Tota operació de repès es registra en un llibre on ha de constar, per ordre 
de  prestació  del  servei,  data,  nom  i  domicili  del/la  comprador,  classe  de 
mercaderia, detall del pes, capacitat del subministre autoritzat, identificació de la 
parada expenedora, nom i càrrec del que practiqui la diligència de repès i resultat 
d’aquesta diligència. A requeriment dels interessats s’ha d’expedir la certificació 
acreditativa del resultat de la comprovació, subscrita pel/per la funcionari/ària 
actuant. Si del resultat de la diligència de repès s’apreciés la presumpta infracció, 
el/la directora/a del mercat n’ha d’aixecar acta immediatament, que ha d’enviar 
al  departament municipal  competent,  acompanyada de la  certificació  a que es 
refereix  el  paràgraf  anterior.  Es  deixen  fora  de  servei  les  balances  que  no 
reuneixin les condicions exigibles.

f) Tenir cura que els preus dels diversos productes s’estableixin dins de la lliure 
competència,  si  be,  un  cop  obert  el  mercat,  no  es  permet  que  es  produeixin 
augments de preu dels productes amb la finalitat d’evitar la situació de perjudici 
cap als compradors.

g) Vetllar pel interessos dels visitants,  compradors i venedors i  atendre qualsevol 
reclamació o queixa que es presenti.

h) Requerir a l’inspector de sanitat o veterinari municipal perquè compleixi les seves 
funcions,  la  policia  municipal  perquè  actuï  en  casos  d’ordre  públic,  quan  ho 
consideri oportú i facilitar-los l’actuació.

i) Vigilar el desenvolupament normal de l’activitat mercantil atenent a tota queixa o 
reclamació que puguin formular els titulars dels espais de venda i els usuaris.

j) Mantenir una relació directa, comunicant-los les qüestions que els afectin, tant 
amb  els  titulars  dels  espais  de  venda  com  amb  l’associació  que  poguessin 
constituir.
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k) Vigilar  i  adoptar  totes  les  mesures  que consideri  necessàries  perquè  totes  les 
dependències del mercat es trobin en perfecte estat de neteja i conservació. Ha de 
posar  en  coneixement  dels  serveis  municipals  corresponents  les  anomalies 
apreciades,  si no fossin resoltes per l’associació de venedors.

l) Ha de remetre un informe detallat al regidor del servei de qualsevol falta que arribi  
al  seu  coneixement  tant  referent  al  servei  del  mercat  com  relativa  als 
deterioraments observats en material, i altres contravencions d’aquest Reglament; 
igualment  ha  de  remetre  durant  el  mes  de  febrer  de  cada  any  una memòria 
d’actuacions,  deficiències  i  incidències  de  tota  mena  succeïdes  en  el  mercat 
durant tot l’any anterior i  tots els informes que li  sol·licitin o consideri oportú 
emetre.

m) Actuar com a secretari de la comissió mixta del mercat municipal.

Article 12 
A les plantilles del mercat poden haver-hi ajudants del servei municipal els quals 
depenen del director del mercat o de la persona que el substitueixi.
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Capítol III
De les parades de venda

Article 13
Les  parades,  els  magatzems i  les  cambres frigorífiques del  mercat  pertanyen en 
propietat a l'Ajuntament, tenen la qualificació de béns de domini públic afecte al 
servei públic i, en conseqüència, són inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La utilització de les  parades del  mercat,  perquè impliqui  un ús privatiu,  estaran 
sotmeses al règim d'autorització administrativa.
Les instal·lacions de les parades que sobresurtin del límit de façana d’aquestes, no 
ho  podran  fer  en  més  de  20  cm  quan  puguin  afectar  al  pas  dels  clients  pels 
passadissos del mercat. 

Article 14
L'Ajuntament podrà fixar els models de llocs de venda per donar-los uniformitat i 
ordre, i els titulars de la seva instal·lació s'hi hauran de sotmetre.  

Article 15
L'objecte  de  l'autorització  és  el  dret  a  ocupar  de  forma  privativa  i  amb caràcter 
exclusiu una de les parades fixes del mercat amb l'obligació i la finalitat de destinar-
la a la venda al detall dels articles pels quals estigui autoritzat dins de la relació de 
l’article  17,  amb  les  possibles  modificacions  que  es  produeixin  d'acord  amb  la 
legislació aplicable.

Article 16
Les parades,  entès l'ús comercial per al qual han estat adjudicades,  s'ajustaran a la 
venda dels diferents articles,  amb les possibles  modificacions que es produeixen 
d'acord amb la legislació aplicable.

Article 17
Les parades del mercat municipal estaran autoritzades per a la venda dels productes 
següents:

1. Carnisseria: tota classe de carns congelades i refrigerades.
Carns  fresques  de  bou, vaca, vedella, moltó, xai, cabrit, ovella i cabra.

2. Carnisseria per a la venda exclusiva de carn fresca de cavall. 
3. Cansaladeria: carns fresques, congelades o refrigerades de porc, cansalada fresca 

o salada, embotits frescos, adobats, cuits,  envasats al buit i a doll, pernil, carn 
freda i tots els articles en què la carn de porc sigui l'ingredient principal.

4. Polleria  i  caça: carns fresques i congelades de pollastres, gallines,  ànecs de 
totes les varietats, guatlles, perdius, coloms, llebres i conills, caça menor, aus 
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comestibles,  en  general,  i  ous  i  tots  aquells  productes  que  tinguin  com  a 
ingredient  principal  la carn de pollastre o qualsevol dels productes autoritzats.

5. Peixateria: inclou  la  venda  de  tota  classe  de  peix  fresc,  crustacis  i  marisc, 
mol·luscs i cargols, com també tota classe d'articles semiel·laborats, congelats, 
fumats refrigerats i precuinats en què intervinguin els ingredients anteriors.

6. Xarcuteria:  inclou la venda d'embotits adobats o cuits,  tota classe de pernils, 
formatges i elaborats làctics, mantegues i embotits de foie gras.

7. Queviures: pastes per a sopa, caves, licors i vins embotellats de tota classe, olis, 
cafès, sucres, margarines, caramels, cacaus i derivats, xocolates, galetes, fruita en 
almívar, mel, fruits secs i torrats, conserves, llet i productes làctics, productes de 
delicatessen o gourmet, amb denominació d’origen i curats, tots ells envasats o en 
conserva. Aquest article possibilita la venda de l'article pasta fresca. 

8. Menuts:  inclou la venda de despulles del bestiar boví, oví i cabrum.
9. Olives, conserves i pesca salada:  inclou la venda de tota classe d'articles de 

procedència  animal,  vegetal  i  de  peix,  subjectes a procediment  de conservació 
(s'entén els continguts en llaunes, pots de vidre o similars degudament retolades), 
gelees, codonyats i olives amanides o en salmorra. Són els únics autoritzats a 
detallar les conserves vegetals i de peix. 

10. Llegums   i  cereals: inclou  la  venda  de  llegums  i  cereals  en  preparacions 
distintes, sense farines, preparats alimentaris deshidratats  per  a brous i sopes, 
ganxets, cornes, patates fregides, fruits secs i torrats, a granel, envasats o en 
conserva i productes similars.

11. Sabons i detergents: tota classe de productes i articles de neteja i drogueria. No 
podrà vendre productes que siguin comestibles.

12. Aliments  dietètics  i  de  règim: tota  classe  d'aliments  dietètics,  de  règim  i 
herbolari.

13. Expenedors de pa i pastisseria: aquells articles autoritzats per  la  normativa 
vigent   i   d'acord   amb les  instruccions  donades  amb aquesta  finalitat  per 
l'organisme competent.

14.  Fruites  i  verdures:  tota  classe  de  fruites,  verdures, hortalisses,  patates  i 
altres tubercles i bolets, fruits secs a granel i verdures congelades.

15. Perfumeria: productes de perfumeria i cosmètica.
16. Flors  i  plantes: plantes,  flors,  testos,  fertilitzants  domèstics  i  productes 

complementaris.
17.   Bar:  inclou el servei públic en forma de consumició de tota classe d'articles de 

menjar i beure. 
18.   Congelats: tot tipus de productes congelats. 
19.  Dolceria: tot  tipus  de  pastes  dolces  i  salades  per  a  la  seva  venda  a  pes, 

llaminadures, gominoles i fruits secs a granel o envasats.
20. Articles de regal i bijuteria: articles de guarniment, regal, reclam i bijuteria.
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21. Plats cuinats: tot tipus de productes culinaris, cuinats o precuinats, conservats 
en fred o en calent. 

22. Productes  ecològics: tot  tipus  de  productes  que  disposin  del  certificat  del 
Consell Català d’Agricultura Ecològica o altres avals de producció ecològica a 
nivell estatal o europeu.

23. Quiosc: venda de periòdics, revistes, llibres, articles de papereria, així com, de 
manera complementària, petites joguines i galindaines per a la quitxalla.

24. Serveis: Comprendrà la  prestació  dels  següents serveis:  reparació  de  calçat, 
reparació de vestits, recollida de bugaderia i de tintoreria, còpies de claus.

25. Entitats financeres: instal·lació de caixers automàtics
26. Basar: objectes  nous  per  a  la  decoració  de  la  llar,  complements  personals, 

quadres, estampes, litografies, gravats i postal, així com elements de parament 
de la llar, objectes de porcellana, metàl·lics, de fang o de fusta, carros per anar a 
comprar.

27. Comerç just: joguines, prendes de vestir i  complements, aliments envasats i 
qualsevol altre producte que en la seva producció i sistema de comercialització, 
respecti criteris que garanteixin el desenvolupament sostenible de productors i 
treballadors  en  el  país  d’origen,  garantint  millors  condicions  comercial  per 
aquests. La procedència d’aquests productes hauran d’estar garantits per algun 
organisme o organització internacional.

28. Parafarmàcia: cosmètics, aliments infantils, articles de puericultura, productes 
d’higiene  personal  i  qualsevol  altre  producte  que,  no  sent  medicament,  es 
consumeixi, s’apliqui o s’utilitzi de qualsevol manera en el cos humà, d’acord 
amb el que estableixin les reglamentacions tècnic-sanitàries específiques de les 
diferents categories de productes que existeixen en el mercat, així com en la 
normativa vigent.

29. Pasta  fresca:  pizzes  artesanes  per  cuinar  o  al  tall,  pasta  fresca,  salses 
condiments per al seu cuinat.

30. Bodega: vins,  caves i licors de qualsevol mena, embotellats o a doll,  i  aigües 
embotellades amb denominació d'origen. No està permesa la degustació. 

31.   Olis: tota mena d'olis i vinagres, sals i espècies per cuinar.
32. Xocolates: tota mena de xocolates i  cafès, herbes per a infusions i espècies, 

envasades o a doll.  

Les denominacions tenen caràcter enunciatiu i no limitador, excepte en els casos en 
què la limitació vingui definida per la normativa en vigència.

Per a la instal·lació d'una activitat no prevista en aquest article caldrà autorització 
expressa de la corporació, escoltada l’Assemblea de l’Associació de Venedors.
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La interpretació  dels  dubtes  que  es  produeixin  quant  a  les  activitats  que regula 
aquest article és competència de la Junta del Mercat. Contra la seva interpretació, la 
persona interessada podrà recórrer davant el regidor delegat del servei.
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Capítol IV
Dels magatzems i les cambres frigorífiques

Article 18
A més de parades de venda en el mercat municipal, existeixen cambres frigorífiques 
comunes i magatzems:

a) S'entendran  com a  frigorífiques  aquelles  cambres  destinades  a  la  conservació 
d'aliments mitjançant el fred.

b) Es consideren magatzems aquells espais tancats que tinguin com a finalitat el 
dipòsit de gèneres destinats a la venda al públic en el mateix mercat.

Article 19
1. És absolutament prohibida la utilització de cambres frigorífiques per destinar-les 

a dipòsits de gèneres de venda aliens al mateix mercat.

2. És absolutament prohibit dipositar altra gènere que no sigui l’autoritzat per a la 
cambra.

3. Les cambres frigorífiques s'utilitzaran per  a la  conservació  d'aquells  productes 
destinats  a  la  venda  pública,  com  ara  carn  i  peix,  que  requereixin   una 
conservació especial i es regiran a més pel que disposi la legislació vigent.

Article 20
Els  magatzems no podran ser  destinats  a cap altra  cosa  que emmagatzemar els 
articles per a la venda dels quals l'adjudicatari tingui autorització com a titular. 
Això no obstant,  l'Ajuntament podrà autoritzar l'elaboració de productes propis  a 
dins del magatzem.
L’Ajuntament  podrà  autoritzar  l’ús  total  o  parcial  del  magatzem  com  a  cambra 
frigorífica si  no hi ha espai disponible a la cambra comuna d’aquell  article, previ 
informe de la Junta del Mercat i de l'inspector sanitari.

Article 21
1. L'adjudicatari que no estigui a la parada per la qual ha obtingut la concessió d'un 

magatzem o cambra, per absència o malaltia, sense substitut, durant un termini 
de trenta dies i sense que ho hagi comunicat prèviament a l'Ajuntament o a la 
Junta del Mercat, s'entendrà que renuncia a l'ocupació del magatzem  o  cambra i 
la  parada  serà  declarada  vacant,  sense  que  l'adjudicatari  tingui  dret  a  cap 
indemnització.
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2. En el cas d'existir cambres vacants i peticions diverses per a la seva adjudicació, 
la  Junta  del  Mercat  en  dirimirà  la  concessió  per  sorteig  i  en  donarà  compte 
posteriorment a l'Ajuntament.

Article 22
1. Només podrà sol·licitar  la concessió  d'un magatzem o cambra aquella persona 

que sigui  titular  d'una parada  del  mercat.  En el  cas  de  les  cambres,  l’article 
autoritzat per a la parada de venda haurà de coincidir amb l’article de la cambra.

2. En el cas de canvi d’article de les concessions de les parades, els titulars hauran 
de traspassar o abandonar la seva participació en les cambres que no coincideixin 
amb els nous articles autoritzats.

3. En  el  cas  d'existir  magatzems  vacants  i  peticions  diverses  per  a  la  seva 
adjudicació, la Junta del Mercat en dirimirà la concessió per sorteig i en donarà 
compte posteriorment a l'Ajuntament.
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Capítol V
Incompatibilitat d'articles de venda i unificació de parades.

Article 23
Entre les diverses parades de venda del mercat haurà d'existir una separació quan 
s'expedeixin articles de venda diferents.

Article 24
Les parades només podran unificar-se quan siguin d'un mateix titular o familiar fins 
al segon grau i siguin d'un mateix article o quan els articles puguin coexistir segons 
el que estableix l'article 26.

Article 25
La unificació esmentada haurà de sol·licitar-la el titular o titulars de les parades a l
´Assemblea de l’Associació de Venedors i, una vegada comunicades les intencions la 
Junta  del  Mercat  donarà  coneixement  a  l’Ajuntament  que  serà  qui  resoldrà  la 
sol·licitud realitzada.

Article 26
Només podrà suprimir-se la separació física entre parades, prèvia concessió de la 
llicència d’obres corresponent per part de l’Ajuntament, quan els articles autoritzats 
estiguin en algun dels grups següents:

a) Xarcuteria, carnisseria, cansaladeria, menuts, congelats, cuinats, polleria i caça.
b) Queviures,  olives  i  conserves,  llegums  i  cereals,  aliments  dietètics,  congelats, 

dolceria, cuinats, comerç just alimentari.
c) Sabons  i  detergents,  perfumeria,  articles  de  regal  i  bisuteria,  serveis,  basar, 

parafarmàcia, comerç just no alimentari.
d) Pa i pastisseria, dolceria, bar, cuinats.
e) Flors i pastisseria, quiosc.
f) Fruita i verdura, congelats.
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Capítol VI
Canvi d'articles de venda

Article 27
L'Ajuntament podrà autoritzar el canvi d'article de venda, després de l'informe de la 
Junta del Mercat, o en el seu defecte del director del Mercat, recollint l’acord de l’Acta 
de l’Assemblea de l’Associació de Venedors, quan ho aconsellin raons justificades, 
motivades per:

a) Pèrdua de demanda de l'article autoritzat.
b) Sobresaturació en la venda d'articles determinats.
c) Quan restin vacants després de realitzar-se la subhasta per a la seva adjudicació.
d) Incorporació d'un article de venda inexistent en el mercat.
e) Intervenció municipal dirigida a assegurar la lliure competència com a mitjà de 

procurar l'economia dels preus.
f) Ampliació  d'un  lloc  mitjançant  l'adjudicació  del  contingut  per  a  unificació  de 

venda, sempre que es produeixin les situacions previstes als apartats a) i b).
g) En el cas de reversió de parades, l'Ajuntament podrà modificar l'article de venda.
h) Qualssevol altres d'interès municipal.
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Capítol  VII
Autoritzacions i llicències

Article 28
1. Només podran ser titulars de la concessió corresponent les persones físiques o 
jurídiques amb plena capacitat jurídica i d'obrar.

2. No podran ser-ho:
a) Els compresos en qualsevol cas d'incapacitat i incompatibilitat dels que determini 

la legislació vigent en els temes de contractació administrativa.
b) Els que no reuneixin les condicions exigibles en les ordenances municipals i en 

aquest Reglament.
c) Els  reincidents  en  faltes  de  defraudació  en  la  venda  d'articles,  quan  l'última 

sanció els hagi estat imposada dins el període de tres anys anteriors a la data de 
sol·licitud.

3. Només en els casos de traspassos per defunció podran els menors d'edat o majors 
incapacitats  succeir  al  titular  en  el  lloc,  representats  per  qui  legalment  estigui 
autoritzat.

Article 29
L'atribució  de  parades,  magatzems  i  cambres  frigorífiques  es  farà  a  través  de 
l'oportuna concessió administrativa que serà atorgada mitjançant pública subhasta, 
d'acord amb el que disposa la vigent Llei de Contractes de l'Administració pública.

Article 30
Els  drets  que corresponguin  als  titulars  de  les  parades  podran  cedir-se  a  altres 
persones sempre que:

a) El titular hagi posseït la parada objecte de traspàs com a mínim una dècima  part 
del temps que resti per a la finalització de la concessió administrativa i que en cap 
cas serà inferior a dos anys, excepte causes de caràcter excepcional.

b) El cessionari reuneixi les mateixes garanties exigides al cedent.
c) S'autoritzi el traspàs per part de l'òrgan competent i després del pagament previ 

dels drets corresponents.

Article 31
L'Ajuntament procurarà que cap venedor, com tampoc cònjuge i fills per ell mateix o 
a través de societats, posseeixi més de la meitat  dels llocs dedicats  a la venda del 
mateix article previstos en el mercat, ni arribi al 10% del total de parades del mercat.
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Article 32
Les autoritzacions s'extingeixen per:

a) Renúncia expressa i escrita del titular.
b) Declaració de concurs del titular declarada per resolució ferma.
c) Causes sobrevingudes d'interès públic.
d) Mort del titular, llevat del que estableix l'esmentat supòsit.
e) Dissolució de la societat titular.
f) Subarrendament  o  cessió  a  un  tercer  sense  complir  els  requisits  en  aquest 

Reglament.
g) Pèrdua d'alguna de les condicions exigides per ser titular.
h) No ocupar-se del lloc o mantenir-lo  tancat lloc durant trenta dies consecutius  o 

seixanta al llarg d'un any, llevat que s'hagi obtingut autorització municipal, o es 
trobi en període de vacances.

i) Greu incorrecció comercial o de comportament.
j) Greu  incompliment  de  les  obligacions  sanitàries  o  de  les  ordres  rebudes  en 

matèria de neteja o higiene dels llocs.
k) Falta de pagament del cànon i despeses de manteniment.
l) Transcurs del termini assenyalat a l'adjudicació per a la vigència de l'autorització.

Article 33
1. En finalitzar l'autorització, sigui quina en sigui la causa, els titulars hauran de 

deixar  lliures  i  expedits,  a  disposició  de  l'Ajuntament,  els  locals  magatzems  i 
cambres objecte de la utilització, en un termini màxim de 15 dies.

2. L'Administració municipal podrà, en tot cas, acordar i executar el llançament per 
via administrativa.
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Capítol VIII
Dels traspassos

Article 34
La concessió dels llocs, magatzems i cambres és fins a l’any 2020. Transcorregut 
aquest termini, el concessionari haurà de deixar el lloc lliure i buit a disposició de 
l'Ajuntament.

Prèviament a la finalització de la concessió, s'endegarà per part de l'Ajuntament  un 
concurs, per tal d'adjudicar les concessions a partir d'aquesta data.

Article 35
En el cas que durant el període de concessió l'adjudicatari traspassi el lloc a una 
altra persona, l'Ajuntament tindrà dret a percebre el 10 per 100 del preu de traspàs, i 
també el dret de tempteig i retracta per adquirir la propietat del lloc pel mateix preu i  
condicions que ofereixi el tercer.

No  es  considerarà  traspàs,   la  successió  o  adquisició  a  favor d’ascendents  o 
descendents, cònjuge del titular del lloc o societat mercantil de la qual en sigui soci 
majoritari una de les persones esmentades anteriorment.

En el cas que es traspàs el produeixi a favor d’un treballador a càrrec de titular, amb 
una antiguitat mínima en el mercat de 5 anys i amb l’objectiu de conservar l’ofici, 
l’ajuntament  bonificarà  un 50% el  percentatge del  traspàs indicat  en el  paràgraf 
primer.

Article 36
En els casos de transmissió mortis causa de la titularitat de la parada, s’haurà de 
presentar amb la sol·licitud:
- Certificat de defunció del causant.
- Certificat de registre d'últimes voluntats
 
Un  cop concedit per l'Ajuntament el dret a efectuar el canvi de titularitat, l'interessat 
haurà de presentar en el termini de sis mesos des de la notificació de l'acord, la 
documentació següent:
- Còpia autenticada del testament o de la declaració d'herència abintestat.
- Escriptura notarial d'inventari o acceptació d'herència o llegat.
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Article 37
En cas que no es presentin dins del termini en la forma escaient els documents 
esmentats sempre que no existeixi causa justificada, es perdrà el dret a la subrogació 
en la concessió per part de l'hereu o del legatari.

Article 38
Si alguna parada es transmet mortis causa amb caràcter proindivís a dues o més 
persones,  aquestes  persones,  en  el  termini  de  sis  mesos,  determinaran  i 
comunicaran a l'Ajuntament qui serà el successor del titular a la parada.

Article 39
És prohibit el subarrendament de les parades, cambres frigorífiques o magatzems, i 
la cessió de llocs a títol gratuït. El fet d'obtenir els llocs sense autorització municipal 
prèvia podrà suposar la pèrdua de la concessió administrativa per al titular que l'hagi 
incomplert.

Article 40
Els  traspassos tindran validesa durant el període que resti fins a l'acabament de la 
concessió.

Article 41
L'autorització del traspàs haurà de ser sol·licitada mitjançant instància, subscrita pel 
cedent  i  el  cessionari,  en  què  s'expliquin  els  motius  de  la  petició  i  s'acrediti 
fefaentment  el  preu  del  traspàs.  S'haurà  de  presentar  també  la  documentació 
justificativa que el titular està al corrent del pagament dels tributs, taxes, arbitris i 
cànons.
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Capítol IX
De la inspecció sanitària i veterinària

Article 42
La inspecció sanitària i de condicions de venda del mercat està al càrrec de l’equip 
d’inspecció  del  servei  de  Salut  Pública  i  Consum.  El  personal  inspector  té 
consideració d’agent de l’autoritat. 
El personal d’inspecció actuarà d’ofici o a instància de part.
Són funcions:

- Comprovar l’estat sanitari dels productes alimentaris que es venguin al 
mercat.
- Inspeccionar  les  condicions  higienicosanitàries  de  les  parades, 
instal·lacions comunes i resta de dependències del mercat.
- Procedir  a  la  immobilització  o  el  decomís  d’aquells  productes  que no 
siguin aptes per al consum.
- Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades.

Els paradistes i el mercat adoptaran les mesures correctores que es determinin per 
assegurar la qualitat i seguretat dels aliments i garantir els drets dels consumidors. 
El gènere que es declari no apte per al consum haurà de ser destruït d’acord al què 
es disposi, per tal que no pugui ésser consumit.

Totes les qüestions de caràcter higiènicosanitari i condicions de venda, a més del que 
s’especifica en aquest reglament, es regiran pel que disposa la normativa vigent.
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Capítol X
Drets  i  obligacions  dels concessionaris de les parades de venda

Article 43
Correspon als titulars de les parades el  dret  a utilitzar els béns de servei públic 
necessari per poder portar a cap les activitats en la forma establerta.

Article 44
Els  concessionaris  assumiran  la  responsabilitat  per  danys,  sostraccions  o 
deterioraments  de  les  mercaderies.  I  també  assumirà  la  responsabilitat  de  la 
custòdia.

Article 45
Les vendes es faran al comptat. Els venedors admetran totes les monedes legítimes i 
el paper moneda de curs legal, així  com opcionalment les targetes de crèdit i  les 
targetes moneders. El venedor podrà denegar la venda del gènere que expedeix al 
comprador  que  es  trobi  en  descobert  del  pagament  de  la  mercaderia  adquirida 
anteriorment en el mateix mercat.

Article 46
Els venedors hauran de:
a) Estar  donats  d'alta  de  l'impost  d'activitats  econòmiques,  en  l'epígraf  que  li 

correspongui a l'activitat pròpia del seu local o lloc.
b) Tenir el títol acreditatiu de l'autorització.
c) Usar les parades i els magatzems únicament per a la venda directa i el dipòsit de 

mercaderies i objectes propis del negoci i  articles autoritzats per l’Ajuntament. 
S’exigirà  permís  municipal  als  titulars  de  les  parades  que  elaborin  productes 
propis. Sol·licitaran el permís municipal aportant informe previ de la Junta del 
Mercat i de l´Inspector Sanitari.

d) Tenir cura que les parades, les cambres i els  magatzems de la seva titularitat 
estiguin en perfectes condicions. Tenen l'obligació d'efectuar totes les reparacions 
que calgui i a càrrec seu.

e) Els  titulars,  els  seus familiars i  els  treballadors hauran de tenir  cura que els 
espais comuns, les instal·lacions del mercat, les cambres compartides o comunes 
estiguin en correcte estat de manteniment. En el cas de desperfectes provocats pel 
mal ús de les instal·lacions, es podrà exigir al titular de la parada, el pagament del 
cost de la reparació, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar.

f) Exercir la venda ininterrompuda, durant l’horari establert amb la diligència i la 
cura degudes.

g) Observar màxima pulcritud en la netedat del personal que atengui a la parada i 
utilitzar vestuari adequat a la seva funció i en  correcte estat de neteja.
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h) Les  persones  que  manipulin  aliments  hauran  de  tenir  formació  en  matèria 
d'higiene  alimentària  d'acord  a  la  seva  activitat  laboral.  La  formació  rebuda 
s'haurà de poder demostrar documentalment.

i) Tenir cura que  les parades estiguin en correctes condicions d'higiene i salubritat 
pel que fa a la imatge i l'ornament en referència a l'article autoritzat.

j) El  personal  de  les  parades  haurà  de  tenir  un  comportament  respectuós  i  no 
ofensiu vers els clients i els altres venedors o treballadors del mercat.

k) El personal de les parades no podrà consumir begudes alcohòliques a dins de la 
parada. Està prohibit fumar dins del recinte del mercat.

l) Satisfer  el  cànon  i  la  resta  d'exaccions  que  corresponguin.  A  més  del  cànon 
establert, seran càrrec del titular, l'aigua, l'electricitat i qualsevol altra despesa de 
consum relacionat amb la parada, magatzem o cambra frigorífica.

m) Els venedors hauran de tenir a la vista del públic totes les existències d'articles 
que s'expedeixin.

n) Facilitar les dates que els sol·liciti la Junta del Mercat a petició de l'Ajuntament.
o) Justificar, tants cops com siguin requerits, el pagament dels tributs municipals.
p) Pagar, en el termini previst, les quotes assignades per la Junta del Mercat, per 

atendre qualsevol tipus de despesa del mercat.
q) Complir   la   resta  d'obligacions  que  resultin  d'aquestes  ordenances  i  altres 

reglamentacions,  normes,  etc.,  que afectin cada activitat.
r) Els  creditors  dels  titulars  de  parades  del  mercat,  en  cas  que  obtinguin 

l'embargament  del negoci que s'hi exerceix, restaran subjectes al pagament de les 
exaccions i  les quotes i  al  compliment de la resta d'obligacions imposades als 
titulars.

s) El titular de la parada ha de complir amb les normes i disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social i prevenció de riscos, i de seguretat i higiene 
en el treball.

Article 47
Correspon  als  titulars  dels  llocs  de  venda  contribuir  a  la  conservació,  al 
manteniment, a la neteja i a la vigilància del mercat. L'obligació esmentada comprèn:
1. Les despeses de conservació i manteniment ordinari de l'edifici, patis,  cambres i 

magatzems i de la resta d'instal·lacions existents al mercat no sotmeses a règim 
de concessió,  sense  altra  excepció que les destinades exclusivament al servei 
d'un o diversos llocs determinats, que seran a càrrec dels seus titulars.

2. Obres  d'ampliació,  renovació,  substitució o millora de l'edifici  del  mercat  i  les 
seves  instal·lacions,  tant interiors com exteriors.

3. Les despeses de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les parades 
respectives  i  de  les instal·lacions  annexes, dels passadissos que serveixin de 
separació  entre  els  llocs i dels destinats al trànsit del públic, en la part que 
dóna davant de les cambres frigorífiques, soterranis, patis de càrrega i descàrrega 
i de la resta d'espais d'utilització comuns dels usuaris del mercat, dels sostres, 
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finestres,  vidres,  parets,  llums  i  altres  elements  units  al  mercat  de  manera 
permanent o provisional i de les voreres que circumden el mercat.

4. Les  despeses  de  la  vigilància  del  mercat,  parades,  cambres,  magatzems, 
dependències, instal·lacions i utensilis i  mercaderies.

El  compliment  de  les  obligacions  esmentades  podrà  verificar-se  mitjançant  el 
pagament de la quota de participació fixada a través de la Junta de Mercat.

Article 48
1. Els  envasos  buits no podran romandre en les parades més de vint-i-quatre hores 

i no es podran utilitzar les parades com a dipòsit dels envasos esmentats, sense 
que serveixi d'excusa de l'incompliment d'aquesta prohibició que els encarregats 
d'aquest servei no els hagin recollit.

2. Cada  lloc  o  local  ha  d'estar  dotat  dels  recipients  necessaris  per  a 
l'emmagatzematge  de  les  escombraries  durant  l'horari  de  venda,  tant  per  a 
escombraries seques com per a escombraries humides.

3. És  prohibit  col·locar  paquets,  caixes  i  altres  objectes  de  les  parades  als 
passadissos, fora de l’horari establert segons preveu l’art. 4.

4. És  prohibit  circular pels passadissos del mercat, amb carros que superin les 
mides de 50 cm d’ample  per  70 cm de llarg,  fora de  l'horari  establert  segons 
preveu l’art. 4.

Article 49
Les persones que manipulin aliments han de mantenir un elevat grau de netedat 
personal i hauran de dur la vestimenta adequada, neta i protectora.
Qualsevol persona que pateixi una malaltia de transmissió alimentària o que estigui 
afectada, entre altres patologies, d’infeccions cutànies o diarrea, que puguin causar 
la contaminació directa o indirecta dels aliments amb microorganismes patògens, 
haurà d’informar sobre la malaltia o els seus símptomes al responsable de la parada, 
amb la finalitat de valorar conjuntament la necessitat de sotmetre’s a examen mèdic 
i,  en  cas  necessari,  la  seva  exclusió  temporal  de  la  manipulació  de  productes 
alimentaris. 
Les persones de les que el responsable de la parada sàpiga o tingui indicis raonables 
de que es troben en les condicions expressades en paràgraf anterior, hauran de ser 
excloses de les tasques en zones de manipulació d’aliments. 

Article 50
Els instruments de pesar i mesurar utilitzats en els mercats hauran d'ajustar-se  als 
models autoritzats. En tot moment se'n podrà verificar l'exactitud i s'haurà de fer, 
com a mínim, un cop cada cinc anys. Es procurarà l'ús de balances automàtiques o 
electròniques,  que es col·locaran de forma que els compradors puguin llegir-hi  el 
preu, el pes i l'import total dels gèneres comprats.
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Article 51
Els venedors tenen l'obligació d'exhibir a la inspecció sanitària o d'abastaments tots 
els articles que tinguin per a la venda, sense que puguin oposar-se a inutilitzar-los, 
en cas de ser declarats nocius per a la salut pública.

Article 52
Els  titulars  de les parades o els locals tenen l'obligació de mantenir-los oberts els 
dies i les hores en què el mercat sigui obert al públic, d’acord amb el calendari anual 
aprovat,  segons  preveu l’art.  4,  llevat  dels  períodes  reglamentaris  de  vacances  o 
autorització expressa de l'Ajuntament.
Sempre que hi hagi més d’una parada autoritzada per a un article de venda, en 
període de vacances haurà de romandre oberta, com a mínim, una de les parades.

Article 53
Es declararà vacant tota parada que no s'ocupi  durant trenta dies consecutius o 
seixanta dies hàbils al llarg d'un any, llevat que el titular hagi obtingut autorització 
municipal o sigui tancat per vacances.

Article 54
Els concessionaris tenen l'obligació de col·locar el preu corresponent a cadascuna de 
les varietats que tinguin exposades per a la venda i de fixar sobre la mercaderia una 
pissarra o un cartell en què figuri el preu esmentat per quilo, dotzena o peça segons 
el cas, la classificació de l'article i la procedència.
Es prohibit posar qualsevol rètol o altre distintiu per promocionar el producte fora 

dels marges de la parada. Aquest rètol no es podrà posar en cap cas a l'exterior 
de la parada o que sobresurti dels límits d'aquesta.

La Comissió Mixta determinarà els criteris per a la col·locació de cartells indicatius 
dels preus o dels productes a la venda, amb l’objectiu d’unificar la imatge del 
mercat.

Article 55
Les galledes o qualsevol altre recipient que contingui aigües brutes no es podran 

buidar als embornals de l’exterior del mercat i s’hauran de buidar als 
desaigües interiors.  No s’hi  podran abocar residus orgànics ni de cap 
altra mena que puguin obstruir la xarxa de clavegueram.

Article 56
És  prohibit  realitzar  la  neteja  de  les  despulles  al  mercat,  a  excepció  de  les 
autoritzades.
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Article 57
1. El peix destinat a la venda haurà d'estar ben estès sobre els coves o mostradors. 

Ha  de  conservar-se  en  fred,  mitjançant  gel  o  expositor  o  taulell  frigorífic.  Es 
podran  instal·lar  sistemes  automàtics  d’humidificació  del  peix,  sempre  que 
aquests no provoquin regalims d’aigua a l’exterior de la parada.

2. El peix congelat no podrà exposar-se fora de l'expositor o taulell congelador.
3. Els titulars de les parades de peix hauran de dotar els carretons de transport del 

peix de la suficient protecció perquè no degoti pel terra en el trasllat.
4. Els titulars de les parades de peix hauran de disposar de sistemes adequats per a 

la correcte generació i eliminació del gel que utilitzin en les parades.
5. Si el gel és subministrat per una empresa externa al mercat, aquest s’haurà de 

dipositar o emmagatzemar en un lloc que no destorbi el bon funcionament del 
mercat o del moll de càrrega.

Article 58
1. És prohibit anunciar la naturalesa i el preu de la mercaderia i cridar l’atenció dels 

compradors.
2. Els  concessionaris  i  els  seus  dependents  no  podran  estacionar-se  drets  o 

asseguts  fora  de  les  parades  que  ocupin.  De  la  mateixa  manera  és  prohibit 
expendre les mercaderies fora de les parades respectives i  obstaculitzar el pas 
sense perjudici de les tasques de repartiment a domicili quan sigui el cas.

3. És  prohibit  posar  els  productes  que  s'alterin  per  l'acció  de  la  calor  fora  dels 
frigorífics expositors.

4. A les parades no hi podrà haver equips de música o de ràdio que en funcionament 
sobrepassin el volum normal de conversa de les persones.

Article 59
Els venedors hauran de conservar l'albarà justificatiu dels productes que  expedeixin, 
en què es consignarà el nom del comprador, la classe de l'article, el preu, la unitat de 
mesura i la data.

Article 60
Els compradors hauran de conservar intacta la mercaderia adquirida durant la  seva 
permanència en el mercat i no podran tirar cap deixalla. A més, tenen  obligació de 
facilitar el repès de la mercaderia si així ho requereix la Junta del Mercat o agent de 
l'autoritat.
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Capítol XI
Obres i instal·lacions a les parades

Article 61
Sense permís municipal no podran practicar-se obres ni realitzar noves instal·lacions 
de cap classe a les parades del mercat. Caldrà informar a la Junta del Mercat abans 
de sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajuntament. 

Article 62
Seran a càrrec dels titulars les obres de construcció i adaptació  de les parades del  
mercat als models fixats per l'Ajuntament, com també totes les instal·lacions que 
s'hagin de  fer i les despeses de conservació de les instal·lacions esmentades, i les 
despeses d'adequació a l'activitat que s'hi hagi de desenvolupar

Article 63
L’Ajuntament, quan ho estimi convenient, podrà ordenar en tot moment 'execució 
d'obres  d'adaptació,  i  els  titulars  tenen  obligació  de  fer-les,  d’acord  amb el  que 
disposa l’article 14 d’aquest Reglament, sempre que se’ls hagi avisat amb dos anys 
d’antelació a la data d’inici d’execució de l’obra.

Article 64
Seran a càrrec dels titulars de les parades les despeses d'instal·lacions de les xarxes 
de subministrament a les parades d'aigua i electricitat o qualsevol altre servei que 
sigui  necessari  d'acord  amb  la  normativa  vigent  i  les  despeses  de  conservació 
d'aquestes instal·lacions. 
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Capítol  XII
De les infraccions i sancions

Article 65
Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions a les disposicions 
generals i a les d'aquest Reglament en particular, que cometin ells, els assalariats al 
seu servei o els seus familiars que exerceixin l’activitat. 

Article 66
Les  infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 67
Es consideraran faltes lleus:

1. L'incompliment de l'horari de venda al públic.
2. Interrompre  el  servei,  amb  causa  justificada,  però  sense  comunicar-ho  a 

l'Administració.
3. La manca de neteja o higiene del local, les instal·lacions i els espais de la  parada, 

magatzems o dependències que ocupin i del personal adscrit a la parada.
4. La utilització en el mercat de carros fora de l'horari establert.
5. L'incompliment de les normes relatives a la càrrega i la descàrrega.
6. No tenir en lloc visible els preus de cada producte, d'acord amb el que disposa 

l'article 60.
7. Ocupar els passadissos fora de l'horari establert amb mercaderies, expositors i 

carros.
8. No fer la separació obligatòria de residus orgànics i reciclables.
9. Ús inadequat de les instal·lacions i espais comuns.
10. Fumar en el recinte del mercat.
11. L'incompliment de les observacions que determini l'autoritat municipal.
12. Incomplir les directrius de la Comissió Mixta. 
13. No netejar els degotalls d’aigua provinents de l’ús normal de les parades.
14. Emetre crits o sorolls molestos per al públic en general.
15. Provocar discusions i/o ofendre a altres venedors,  treballadors del  mercat,  o 

clients i visitants del mercat.
16. Utilitzar  els  magatzems  o  les  cambres  per  emmagatzemar  o  treballar  altres 

articles que no siguin els autoritzats en cada cas.
17. Qualsevol  altra infracció  d'aquest  Reglament no qualificada expressament com 

a falta greu o molt greu.

Article 68
Es consideraran faltes greus:
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1. Tirar escombraries i/o provocar vessaments d’aigua a terra o tirar deixalles o les 
escombraries  en  altre  lloc  que  no  sigui  el  que  la  Junta  o  l’Ajuntament 
determinin.

2. No efectuar les operacions de pes o mesurament de cara al públic.
3. La venda de productes no inclosos en la denominació genèrica de la parada de 

què es tracti.
4. La reiteració  d'una falta  lleu en el  decurs  d'un any després  d'haver  comès la 

primera.
5. Impedir  o obstaculitzar les inspeccions de  qualsevol servei municipal.
6. L’incompliment de les ordres de l'autoritat municipal, i dels acords que prengui la 

Comissió Mixta i l’Associació de Venedors.
7. L'incompliment de la normativa sanitària que pugui posar en perill la salut dels 

usuaris.
8. L'incompliment  de la normativa de defensa del consumidor.
9. Modificar  les  instal·lacions  de  la  parada   sense  l'autorització  corresponent  o 

incompliment de les normes dictades sobre això per la corporació.
10. Provocar  baralles  i  escàndols  i/o  participar  en alteracions  de  l’ordre  públic. 

Insultar o increpar a qualsevol persona que treballi al mercat o el visiti.
11. No complir les condicions establertes per la legislació vigent quant al tractament 

de residus sòlids i líquids a les parades i als magatzems.
12. La reincidència amb la comissió de tres o més faltes lleus en el transcurs dos 

anys.

Article 69
Es consideraran faltes molt greus:

1. La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el decurs d'un any.
2. El  traspàs  o  la  cessió  de  la  parada,  el  magatzem o  la  cambra  sense  permís 

municipal.
3. L'abandonament injustificat de la parada durant més de 30 dies continuats.
4. La defraudació en la quantitat o la qualitat dels gèneres venuts.
5. L'incompliment de la normativa sanitària que hagi causat perjudici a la salut dels 

usuaris.
6. Causar  fraudulentament  perjudici  o  deteriorar  béns  o  instal·lacions  tant 

públiques com privades en el recinte del mercat.
7. L'execució d'obres  sense autorització municipal prèvia.
8. No  efectuar  el  pagament  dels  tributs  que  preveguin  les  ordenances 

corresponents, com també no pagar les  quotes ordinàries o extraordinàries o de 
qualsevol altre mena a l’Associació de Venedors, si s’altera el bon funcionament 
del mercat.

9. El subarrendament de la parada, el magatzem o la cambra.
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10. Qualsevol tipus d’amenaça o agressió a qualsevol persona que treballi al mercat 
o el visiti.

Article 70
Per faltes lleus s'aplicaran les sancions següents:

a) Amonestació.
b) Multa de fins a 750,00 euros.

Article 71
Per faltes greus s'aplicaran:

a) Multa de 750,01 a 1.500,00 euros,
b) Suspensió  temporal  de l'autorització per un màxim d'un mes.
c) Comís dels articles que siguin motiu d’infracció

Article 72
Per faltes molt greus:

a) Multa de 1.500,01 a 3.000,00 euros
b)  Suspensió  temporal  de la concessió per un mes i un dia fins a sis mesos.
c) Caducitat de la concessió sense dret a indemnització.

Article 73
Sense depassar el màxim autoritzat, la quantitat de les sancions es fixarà de manera 
discrecional tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants del cas i els 
criteris objectius que es relacionen tot seguit:

- afectació de la higiene i salubritat del mercat
- la rellevància del desperfecte ocasionat
- el benefici derivat de l'activitat infractora
- l'afectació de la salut i la seguretat de les persones
- alterar  i/o  afectar  greument  el  funcionament  del  mercat  o  de  l'associació  de 

venedors.

Es consideraran circumstàncies agreujants:
- Reiteració.
- Reincidència.

Es consideraran circumstàncies atenuants:
- La  no  existència  de  sancions  anteriors  en  funció  del  nombre  d'anys  de 

desenvolupament de l'activitat en el mercat municipal.
- Reglament Mercat Sant Carles 28



Article 74
La  imposició de sancions  correspon a l'alcalde i per delegació al regidor delegat 
encarregat del mercat, amb l'excepció de la declaració de suspendre o de deixar sense 
efecte  la llicència que és competència de l'òrgan municipal que l'ha atorgat.

Article 75
En tots  els   casos,  la  imposició  de  sancions  requerirà  expedient  previ,  que  serà 
tramès amb les  garanties  que preveu la  Llei  de  procediment  administratiu,  amb 
l'audiència de l'interessat.
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Capítol XIII
De la Junta del Mercat

Article 76
1. Aquesta  Junta  que  representarà  els  titulars  de  les concessions  de  parades i 

locals s'encarregarà especialment del compliment de les obligacions assenyalades 
en aquest  Reglament  i  contribuirà econòmicament a atendre  les  despeses que 
produeixin.

2. Aquesta  Junta,  que actuarà com a òrgan de col·laboració en la gestió, constitueix 
un òrgan de gestió i consultiu de l'Ajuntament, col·laborarà en qualsevol forma 
per  a  la  bona  organització,   el  funcionament  i  el  control  del  mercat  i  per 
solucionar millor els seus problemes.

3. Les seves funcions seran:
a) Informar   sobre   les   sol·licituds   d'instal·lació d'activitats  no previstes a 
l'article 13 18 i canvi d'articles de venda amb proposta de resolució.
b) Informar sobre la regularització d'articles de venda amb proposta de resolució.
c) Informar  sobre  el canvi de titularitat de les parades, cambres  o  magatzems  i  
permisos  d'obres  amb proposta de resolució.
d) Proposta   de  sanció  per  infraccions  al  Reglament, normativa, calendari i 
horari aprovat.
e) Proposta  del  calendari de l'horari de funcionament del mercat i exigència del 
seu compliment.
f) Vetllar  pel compliment del Reglament, dels acords de la corporació  i pel de les 
instruccions que rebi de l'alcaldia o del regidor del Mercat. 
g) En  els  temes  que  tractin  de  tipus  sanitari,  la  Junta  del  Mercat  tindrà  en 
compte el parer del veterinari titular.
h) Fiscalitzar  i   inspeccionar  constantment  els  serveis d'acord  amb el que 
prescriuen aquest Reglament i els acords i les instruccions que se li comuniquin.
i) Vigilar  i  adoptar les mesures que considerin necessàries perquè  totes  les 
dependències  del mercat estiguin en bon estat  de  neteja  i   conservació  i 
assabentar  els  serveis  municipals    de    les    anomalies    observades.  Amb 
aquesta finalitat,   sufragarà   i  organitzarà  sota  la  inspecció municipal els 
serveis de vigilància i neteja del mercat.
j) Quan una parada, la cambra o el  magatzem no estiguin en condicions  de 
funcionament  perfecte, la Junta ordenarà al concessionari  que  es facin les 
reparacions necessàries, de les quals donarà compte l'Ajuntament.
k) Notificar  al regidor de Mercat totes les faltes de què tingui coneixement, tant 
pel que fa al servei del mercat com a   deterioracions   observades  en  el  material 
i  altres contravencions d'aquest Reglament.
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l) Vetllar pels interessos dels venedors i compradors. 
Procurarà  que sota cap concepte es cometin defraudacions en el pes i la qualitat  
dels articles.
m) Actuar  en  la  resta de comeses d'interès general o del col·lectiu  dels 
usuaris que li siguin atribuïts per llei o per l'Ajuntament.
n) Sufragar  les  despeses i, si escau, efectuar i impulsar les obres de renovació,  
conservació i manutenció del mercat.

Amb aquesta finalitat podrà:
a) Promoure  i  examinar els  projectes,  els contractes i  les  transaccions  que es 

refereixin a l'execució dels serveis de conservació, renovació, neteja i vigilància 
del mercat.

b) Estudiar  tots els projectes referents al mercat que l’Ajuntament proposi i emeti 
l’informe corresponent. 

c) Vigilar  el  compliment  dels  contractes  que  per a la prestació  de  serveis es 
concertin, i assenyalar prèviament la forma de prestació dels serveis esmentats.

d) Atendre  els  serveis ordinaris  de la  seva competència i  adoptar les mesures 
urgents quant als serveis extraordinaris que calguin.

e) Actuar  en  la  resta de comeses d'interès general o del col·lectiu  dels  usuaris  
que li siguin atribuïts per llei o per l'Ajuntament.

Article 77
Al començament de cada exercici,  la  Junta  del  Mercat formularà  un pressupost 
de despeses i d'ingressos que haurà de regir durant l'exercici que es comunicarà a 
l'Ajuntament. Dins la partida de despeses es recolliran aquelles corresponents a:
a) Manteniment de l'edifici.
b) Obres de reparació, ampliació, substitució o millores de l'edifici.
c) Neteja general.
d) Vigilància i seguretat.
e) Despeses generals.

Article 78
1. L’Assemblea de l’Associació de Venedors acordarà la derrama de les quotes, i si 

s'escau, els terminis per al pagament de les quotes assenyalades.

2. Les  quotes,  la forma i els terminis per al seu pagament aprovats per l’assemblea 
general seran comunicats a l’Ajuntament per part de la Junta de l’Associació de 
Venedors.
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Capítol XIV
De la Comissió Mixta del Mercat

Article 79
Es constituirà  entre  la  Junta  i  l'Ajuntament  una Comissió  Mixta  del  Mercat.  La 
Comissió esmentada estarà integrada per:
- Dos representants de l'Ajuntament: el regidor i el tècnic del mercat.
- Dos representants que designi la Junta del Mercat.

Article 80
La Comissió esmentada tindrà les funcions següents:
a) Proposar plans de millora, modificació en les instal·lacions o reparacions que 

s'hagin d'efectuar en el mercat.
b) Vetllar per la utilització correcta i la vigilància de les instal·lacions.
c) Seguiment dels plans de millora,  modificació d'instal·lacions.
d) Supervisió  del funcionament del mercat en tots els seus aspectes.
e) Inspecció i seguiment de la marxa del mercat.
f) Tenir  coneixement  del pressupost  anual que redactarà la Junta del Mercat, 

abans de la seva aprovació per l’Assemblea de l’Associació de Venedors.
g) Ratificar  els  acords  de  l’Assemblea  de  l’Associació  de  Venedors  referents  a 

despeses i inversions extraordinàries (article 9.2).

Article 81
La Comissió  esmentada  es  reunirà  semestralment.  El  president  serà  el  regidor  i 
actuarà com a secretari l’administrador, o en el seu defecte, el director del mercat. 
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Capítol XV
De l'administració del mercat

Article 82
La supervisió del mercat correspondrà a l'administrador, que serà  escollit  per la 
Junta  del  Mercat,  escoltada  l'Assemblea,  el  qual  haurà  de  tenir  les  funcions 
següents:
a) Recaptar les quotes que es derramin entre els associats.
b) Custodiar  els  fons de l'associació, i donar-los la destinació i la inversió que li 

assenyali la Junta.
c) Vigilar  el  compliment per part dels associats i de les empreses  contractistes dels 

serveis, de les obligacions que a  uns  i altres corresponguin, i donar compte a la 
Junta de les anomalies o deficiències observades.

d) Portar la comptabilitat de l'associació.
e) Auxiliar  el  president i  la  Junta en les funcions que tenen assignades,  d'acord 

amb les instruccions  que amb aquesta finalitat rebi.
f) Qualssevol altres funcions que la Junta consideri oportunes designar.
g) Ser secretari de la comissió mixta, mentre no existeixi la figura del director.
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Capítol XVI
Fiscalització municipal

Article 83
La  Junta  informarà  semestralment  l'Ajuntament  sobre  la  marxa  del  mercat 
mitjançant  la  presentació  d'una  memòria que especifiqui  les  incidències  que  hi 
ha hagut i els acords adoptats durant el període esmentat.

Article 84
L'alcalde o el regidor del servei per delegació podrà suspendre els acords esmentats, 
quan:
a) Siguin il·legals.
b) Recaiguin en assumptes aliens a la seva competència.
c) S'estimin  greument perjudicials per al mercat o per als interessos municipals.

Disposició derogatòria
Queda  derogat  l'anterior  Reglament de règim del mercat de Sant Carles, de data 16 
de juliol de 1996.

Disposicions finals
1- Aquest   Reglament  obliga  tots  els  titulars de  les  parades  del  mercat  de  Sant 

Carles, treballadors i familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, que 
exerceixin l’activitat. 

2- En  tot allò que no preveu el present Reglament, regirà el Decret 179/1995, de 13 
de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Reglament Mercat Sant Carles 34



ANNEX 1

Els  percentatges  de  les  depeses  del  mercat  a  partir  de  les  quals  es calculen els 
coeficients de cada parada, magatzem i cambra, són els següents: 
- Les despeses corresponents a la planta de venda, que són el 94,82% del total, es 

reparteixen per parades.
- Les despeses corresponents a la planta soterrani, que són el 5,18 % del total, es 

reparteixen per superfície dels magatzems i cambres existents.
De l’aplicació d’aquests percentatges en resulten els coeficients següents: 

Planta de Venda (94,82%):

El total de parades són 70. Cadascuna d’elles té un coeficient de 1,3546. 

Planta soterrani (5,18%): 

Cambres:
10 cambres de peix amb un coeficient del 0,20 (0,02 cadascuna) 
30 cambres de carn amb un coeficient del 0,69 (0,023 cadascuna)
12,5 cambres de fruita amb un coeficient del 0,35 (0,028 cadascuna) 
Total coeficients cambres:  1,24

Magatzems:
42 magatzems amb un coeficient del 2,90 (0,069 cadascun)
2 magatzems amb un coeficient del 0,46 (0,23 cadascun)
1 magatzem amb un coeficient del 0,17 
2 magatzems amb un coeficient del 0,41 (0,205 cadascun)
Total coeficients magatzems:  3,94

Relació detallada de magatzems:

Número Coeficien
t

1 0,069
2 0,069
3 0,069
4 0,069
5 0,069
6 0,069
7 0,069
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8 0,069
9 0,069
10 0,069
11 0,069
12 0,069
13 0,069
14 0,069
15 0,069
16 0,069
17 0,23
18 0,069
19 0,069
20 0,069
21 0,069
22 0,069
23 0,069
24 0,069
25 0,069
26 0,069
27 0,069
28 0,069
29 0,069
30 0,069
31 0,069
32 0,069
33 0,069
34 0,069
35 0,069
36 0,069
37 0,069
38 0,069
39 0,069
40 0,069
41 0,069
42 0,069
43 0,069
A 0,205
B 0,205
C 0,23
D 0,17
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Total 3,94
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