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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La transposició de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 
en el  mercat interior ha tingut com a conseqüència la modificació, d’entre d’altres, diverses 
disposicions  d’àmbit  estatal,  i  autonòmic,  relatives  a  l’ordenació  del  comerç  interior  i  més 
concretament a les condicions per a exercir la venda no sedentària.

El dia 3 de març de 2010 va entrar en vigor la Llei 1/2010, d’1 de març, de comerç, per la qual 
es reforma la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació de comerç minorista. El 7 d’octubre de 
2010, va entrar en vigor el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes 
amb rang de llei a la Directiva de Serveis.

Aquest Decret Legislatiu modifica els articles 10,12 14 i 18 relatius a la venda no sedentària del 
Decret  Legislatiu  1/1993,  de  9  de  març,  sobre  comerç  interior  i  introdueix  una  disposició 
transitòria per a l’aplicació del nou contingut donat a l’article 10, respecte a les autoritzacions 
municipals.

El 30 de juliol de 2011, va entrar el vigor la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i  
financeres que modifica l’article 10 del Decret Legislatiu 1/1993, de referència i introdueix en 
règim transitori en funció si les autoritzacions han estat atorgades abans o després de l’entrada 
en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de 
Llei a la Directiva de Serveis; establint-se una durada mínima de quinze anys i prorrogables 
expressament per períodes idèntics.

Conseqüentment,  aquest Reglament es dicta en virtut  de la facultat establerta dins del text 
refós sobre  comerç interior,  aprovat  pel  decret  legislatiu  1/1993 del  9 de març que regula 
l’exercici  de la  venda fora  dels  establiments comercials  permanents,  segons la  modificació 
introduïda per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

CAPÍTOL I.- ÀMBIT I PERIODICITAT. DISPOSICIONS 
GENERALS

ARTICLE 1. Objecte i àmbit d'aplicació

El present  reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària exercida en els 
mercats setmanals existents al terme municipal, i en els que successivament s’hi instal·lin o 
constitueixin.

El seu àmbit d’aplicació serà la venda no sedentària en els mercats setmanals que es celebren 
cada dijous al centre de la ciutat de Granollers i cada dissabte al Barri de Can Bassa, a l’àrea 
compresa pels carrers que es detallen:
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a)Granollers centre: carrer Joan Prim (entre Torras i Bages i pl.  Perpinyà),  pl.  Perpinyà, pl. 
Maluquer i Salvador, c. Anselm Clavé, c. Nou, pl. Corona, c. Santa Anna, c. Sant Roc, c. Santa 
Esperança, c. Sant Jaume, (entre pl. Caserna i carrer Museu), c. Princesa entre St. Josep i 
Anníbal, pl. Porxada, pl. Manuel Montaña, pl. de l’Església, pl. de l’Oli, pl. dels Cabrits, pl. de 
les Olles, pl.  Folch i Torras, pl. Caserna, c. St. Josep (entre Princesa i St. Jaume) i carrer Rec 
(entre pl. Caserna i Ponent).
b)Can Bassa: c. Esteve Terradas (entre Marie Curie i Caterina Albert)

El  funcionament  del  mercat  no  sedentari  es  regeix  pel  principi  de  llibertat  d’empresa  i 
s’emmarca  entre  d’altres  raons  d’interès  general,  per  la  protecció  dels  drets  dels 
consumidors/res,  i  de  la  salut  pública,  les  exigències  de  la  bona  fe  en  les  transaccions 
comercial i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.

ARTICLE 2. Modificació d'espais

L’Ajuntament es reserva la facultat d’ampliar o reduir l’espai assignat al mercat, o modificar la 
seva  ubicació  per  raons  d'interès  general  justificant  la  necessitat  d’aquesta  modificació 
mitjançant resolució motivada i donant-ne compte als titulars de les autoritzacions afectats pels 
canvis aprovats, amb antelació suficient.

ARTICLE 3. Dia de celebració i horaris

El mercat del centre de la ciutat es celebrarà cada dijous de l’any. El dijous que sigui festiu i 
estigui  autoritzada  l'obertura  d'establiments  comercials  pel  calendari  de  la  Generalitat  de 
Catalunya el  mercat  es  mantindrà  en dijous.  En el  cas  contrari,  hi  haurà  la  possibilitat  de 
realitzar el mercat el primer dia hàbil anterior, si l’Ajuntament ho creu convenient, i es notificarà 
als  marxants amb 15 dies d’antelació.

El mercat de Can Bassa es celebrarà sempre en dissabte.

L'horari de venda del mercat serà de les 8:30 a les 13:00 hores, i els marxants podran muntar 
les parades entre les 06:00 i les 8:30 hortes del matí, i desmuntar-les entre les 13:00 i les 14:30 
hores del migdia.

L'Alcaldia  o  l'òrgan  competent  en  qui  aquesta  delegui  podran  autoritzar  l'ampliació  i/o 
modificació d'aquest horari o el canvi de dia per raons de flux de públic o de persones, per 
motius de coincidència amb dies assenyalats o qualsevol altra raó justificada adequadament o 
d'interès general.

En aquest sentit, i sense cap notificació prèvia per ambdues parts, coincidint amb el període de 
vacances escolars, l'Ajuntament podrà consentir la modificació de l'horari autoritzat de venda 
als paradistes que ho desitgin, que serà fins les 13:30 hores, i en conseqüència, també l'horari 
de desmuntatge de les parades, que es podrà dur a terme fins les 15:00 hores.
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L'Ajuntament també podrà, per raons d'interès general, cancel·lar la celebració del mercat de 
forma temporal o indefinida, previ avís als paradistes sempre que sigui possible.

ARTICLE 4. Vehicles

1) Pel que fa als vehicles, es tindrà cura del següent:
a) A l'àrea destinada al lloc de venda i el seu entorn més immediat no hi podrà romandre cap 
vehicle més temps que el necessari per a la càrrega i descàrrega de les mercaderies.
b) No es podran aparcar o estacionar vehicles dins el recinte del mercat.
c) Només podran aparcar aquells vehicles que per les seves característiques o disseny, són 
especialment condicionades com a tendes ambulants i també aquells vehicles que tot i que 
no  disposen  d’aquests  condicionaments,  i  per  circumstàncies  especials,  disposin  del 
corresponent permís municipal.

2) No podrà romandre cap vehicle, en base a l’horari del mercat que s’estableix en l’article 3 
d’aquest Reglament, a partir de 8:30 mati, i fins a partir de les 13:00 hores del migdia, en que 
podran tornar a entrar els vehicles a fi de recollir els articles i parades.

3) Els Serveis de la Policia Local, vetllaran per al compliment d’allò que es disposa en aquest 
article,  podent  sancionar  als  infractors  en  aplicació  del  Codi  de circulació,  l'Ordenança  de 
circulació i l'Ordenança  dels espais d'us públic i Civisme, sense perjudici de poder imposar-se 
també sancions per infracció d’aquest mateix Reglament.

ARTICLE 5. Trasllat del mercat

L’Ajuntament  podrà  també  traslladar  el  mercat  o  una  part  d’ell,  per  motiu  d'obres,  grans 
esdeveniments esportius, socials, culturals o de qualsevol altra mena, o quan concorrin altres 
circumstàncies  especials  que  dificultin  la  seva  celebració,  sense  que  els  titulars  de  les 
autoritzacions tinguin per aquest motiu cap dret a indemnització.  

ARTICLE 6. Nombre màxim de parades i autoritzacions

El nombre màxim de parades i autoritzacions del mercat serà establert per l'Ajuntament amb 
informe tècnic justificat, detallant el nombre total de parades i el nombre parcial per articles de 
venda o especialitats, atenent els criteris següents:
1- El sòl públic disponible
2- Els condicionaments urbanístics, circulatoris o de mobilitat
3- Aspectes mediambientals i de política social
4- La varietat d'oferta comercial del mateix mercat i del municipi, i en especial de la zona a on 
està ubicat el mercat.  L'Ajuntament podrà establir  percentatges de parades destinades a la 
venda  dels  diferents  productes,  amb  la  finalitat  d'assegurar  una  oferta  comercial  variada, 
equilibrada i racional.

4



Reglament Mercats Setmanals

ARTICLE 7. Competències municipals

Són competències municipals:
1- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària
2- El canvi d’ubicació del mercat,  la supressió d’aquest,  la fixació de l’horari  de venda i  la 
periodicitat.
3-  Gestionar  directament  els  mercats  o  cedir  a  un  tercer,  total  o  parcialment,  la  gestió, 
administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, 
sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i vigilància.
4- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària i la mobilitat de les 
persones, vehicles i veïns.
5- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
6- Facilitar els mitjans i aplicar els sistemes que es consideris més idonis per la neteja del 
mercat i la recollida selectiva dels residus.
7- Designar el personal tècnic i administratiu responsable de la gestió i el control del mercat.
8-  Fixar  el  nombre  d’autoritzacions  de  comerciants  disponibles  per  a  cadascuna  de  les 
modalitats i/o articles de venda que s'estableixin.
9- Modificar, previ informe motivat, el nombre d’autoritzacions de comerciants i parades, per 
motius d’interès públic.
10- Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. En cas d’infracció podrà intervenir els 
productes exhibits pels comerciants, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.
11- Exercir la potestat sancionadora.
12-  Respecte  a  aquelles  infraccions  que  no  siguin  de  la  seva  competència,  posar-les  en 
coneixement de l’administració competent.

CAPÍTOL II.-  DE LES AUTORITZACIONS

ARTICLE 8. Requisits per a obtenir l'autorització

Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de 
complir els següents requisits:
1- Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el 
Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
2-  Quan es  tracti  de comerciants extra-comunitaris,  acreditar,  a  més a més,  que estan en 
possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
3- Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al 
corrent  del  pagament de la  tarifa  o,  en cas d’estar  exempts,  estar  donat  d’alta  en el  cens 
d’obligats tributaris.
4-  Estar  donats  d’alta  al  règim  de  la  Seguretat  Social  que  correspongui,  el  titular  i  els 
treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
5- Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als 
productes que tinguin a la venda.
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6- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene 
i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, 
segons les disposicions vigents.
7-  Disposar  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  per  una  cobertura  mínima  de  300.000,- 
euros.
8-  Quan es tracti  de cooperatives, s’haurà d’acreditar  que tots els socis treballadors estant 
adscrits  en  el  mateix  Règim  de  la  Seguretat  Social  (General  o  Especial  de  treballadors 
autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.
9- Qualsevol altre document que l'Ajuntament cregui necessari per a la bona gestió del mercat i 
control de les parades i dels articles de venda.
10.- En el cas de les parades d'animals de consum, estar en possessió de la documentació que 
s'indica a l'article 21,
11.- Tenir la parada adequada als als productes i articles que s'hi venen i tenir tot l'equipament i 
utillatge necessaris pel desenvolupament correcte de l'activitat.

Els artesans, pagesos i  productors d'alimentació que disposin d'autorització municipal per a 
ocupar una parada de caràcter eventual, segons es detalla a l'article 9, no hauran de complir 
amb tots els apartats administratius d'aquest article, i l'Ajuntament els requerirà només per als 
aspectes que cregui absolutament imprescindibles.

L'Ajuntament podrà determinar que, per a l'acreditació d'alguns d'aquests requisits, l'interessat 
pugui presentar una declaració responsable en la que es manifesti:
–el compliment dels requisits que estableix aquest article
–estar en possessió de la documentació que acredita aquest compliment
–mantenir el seu compliment durant tot el període de vigència de l'autorització
–concedir  autorització  a  l'Ajuntament  per  tal  que,  si  ho  creu  convenient,  pugui  fer  les 
comprovacions quant al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o 
consulta telemàtica als registres i arxius d'altres administracions o entitats públiques, si és el 
cas.

La falsedat en la declaració responsable podrà ser motiu de pèrdua de l'autorització sense 
possibilitat d'indemnització, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.

Sense  perjudici  de  les  disposicions  d’aquest  Reglament,  seran  d’aplicació  les  normes 
contingudes a la Disposició transitòria segona i tercera de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres i del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i  del Consell,  de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior que modifiquen el Text refós sobre 
comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983,de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de 
novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.

ARTICLE 9.   Tipus d'autoritzacions

Les autoritzacions d'ocupació de la  via pública per a la venda no sedentària que comprèn 
aquest Reglament es classifiquen de la forma següent:
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a) Llocs fixos: Són les ocupacions establertes de forma permanent en l’espai, durant el temps 
autoritzat per la llicència, i no exposades a moviments, alteracions o canvis si no és per les 
causes assenyalades en l’article 5è.d’aquest Reglament.

b) Llocs eventuals:  Són les que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc concret de 
col·locació ni determinar el temps d’ús, per algun dels motius següents:
- per afavorir la venda de productes alimentaris de temporada.
- per completar l'equilibri comercial del mercat de manera provisional
- per completar  i afavorir l'oferta de productes de proximitat i/o de productors locals
- per permetre l'oferiment al públic de novetats comercials, productes innovadors, serveis a les 
famílies i similars.

ARTICLE 10. Durada de l'autorització

L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada d’un període de quinze 
anys.

Les autoritzacions que exerceixin la venda no sedentària, prorrogades automàticament d'acord 
amb el que prescriu el Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, son transmissibles prèvia 
comunicació a l'Ajuntament, pel període que resti de pròrroga, en els supòsits establerts per 
l'article 10.5 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç intern.

Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars 
continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, i estar-ne al 
corrent de pagament, com son:
–els tributs municipals
–les obligacions i cotitzacions amb la Seguretat Social
–l’assegurança de responsabilitat civil
–les obligacions amb l'Agència Tributària
–estar en possessió de la documentació que és preceptiva pel tipus de productes o articles que 
posen a la venda

ARTICLE 11. Procediment de selecció

El  procediment  de  selecció  per  l’atorgament  de  les  autoritzacions,  així  com per  cobrir  les 
vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis 
de transparència, imparcialitat i publicitat.

A  tal  efecte,  l’ajuntament  aprovarà,  amb  la  suficient  antelació  per  a  cada  convocatòria 
d’atorgament  d’autoritzacions  les  corresponents  bases,  que  inclouran  els  requisits  i  criteris 
d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que ultrapassat aquest 
sense que s’hagi dictat la resolució, aquesta haurà d’entendre’s desestimada.
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El procediment per a l’adjudicació dels llocs de venda seguiran els criteris i requisits següents:

a) Prèviament a l’obertura del procediment públic d’adjudicació d’autoritzacions, per decret de 
l’Alcalde/essa  (o  regidor/a  en  qui  delegui),  s’establiran  el  nombre  d’autoritzacions  que  es 
podran  atorgar  per  a  cada  ram d’activitat,  a  fi  d’aconseguir  una  diversificació  de la  oferta 
comercial del mercat.
b) La persona interessada haurà de sol·licitar una autorització per a una activitat concreta, i 
aquesta s'haurà de mantenir durant el període de vigència de l’autorització. Passat un termini 
mínim  de  dos  anys,  el  titular  podrà  sol·licitar  canvi  d'article  de  venda,  prèvia  justificació 
adequada i suficient.  
c)  En  el  corresponent  plec  de  clàusules  de  cada  procediment  públic  d’adjudicació 
s’especificaran els  requisits i  elements de valoració de les ofertes,  que en cap cas podran 
contravenir la normativa vigent.

ARTICLE 12. Contingut de l'autorització

Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar:
–Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades
–Lloc on pot exercir-se l’activitat
–Producte autoritzat per a la venda  
–Durada de l’autorització

Així mateix, es permetrà la substitució del titular, quan aquest no pugui assistir al mercat per 
causa de força major.

Podran  substituir  als  titulars  de  les  llicències  qualsevol  persona  que  sigui  degudament 
autoritzada pel mateix, sempre que l’Ajuntament ho autoritzi, i s’hagin justificat  convenientment 
i documental les causes i possible durada de la inassistència.

Els substituts del titular hauran de complir les mateixes condicions legals i de formació que es 
detallen a l'article 8.

ARTICLE 13. Canvis d'ubicació, articles de venda i ampliacions

En funció de les disponibilitats de l’Ajuntament, els titulars de l’autorització podran presentar 
una sol·licitud de canvi en l'article de venda, canvi d’ubicació i/o ampliació de la parada.  
La sol·licitud s’atendrà donant preferència als titulars que no han demanat cap canvi en els 
darrers dos anys, i atenent els criteris següents:

–Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades colindants del mercat o 
amb  el  comerç  sedentari  del  mateix  producte,  excepte  els  productes  relacionats  amb 
l'alimentació que haurà d'estar en una determinada zona del mercat.  
–Per canvi a remolcs o camions-botiga.
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–Per proximitat d’espais buits.
–Per grandària de la parada (de menor a major).
–Per modificacions efectuades a l'espai públic o en la ubicació del mobiliari urbà.
–Qualsevol altre motiu que l'Ajuntament consideri previ informe justificatiu.

L'Ajuntament podrà modificar la ubicació de les parades d'aliments o productes que es venguin, 
atenent a la protecció dels mateixos.

ARTICLE 14. Taxes municipals

Les taxes que cobrarà l’Ajuntament per les esmentades llicències o autoritzacions, neteja o 
altres conceptes, es regiran per les corresponents Ordenances Fiscals, significant que de no 
efectuar-se tots els pagaments es perdran tots els drets adquirits com a venedor usuari.

Els rebuts  es cobraran pel sistema i en els terminis que determini l’Ajuntament.

CAPÍTOL  III.-  LA  TRANSMISSIBILITAT,  L'EXTINCIÓ  I  LA 
REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ

ARTICLE 15. Transmissió de l'autorització

Les Autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament, 
pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització,  
en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat.
b)  Per  situacions sobrevingudes,  com ara  casos d’incapacitat  laboral,  malaltia  o situacions 
anàlogues, degudament acreditades.

El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l’exercici de l’activitat, en la qual 
va ser atorgada l’autorització inicial, tant en la durada com en l’activitat de venda autoritzada.

El  cessionari,  tant  per  actes  intervius,  com per  actes  mortis  causa,  haurà  d’adjuntar  a  la 
sol·licitud una declaració responsable respecte els requisits establerts a l’article 8 del present 
reglament i abonar les taxes municipals que es derivin per la tramitació del canvi de titularitat 
de l’autorització.

En cap cas s'autoritzarà la transmissió sense que el transmissor estigui al corrent de pagament 
de taxes i altres obligacions tributàries amb la Ajuntament.
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L'Ajuntament podrà denegar per resolució motivada la transmissió de la parada si el cessionari 
incompleix les condicions que regulen i/o condicionen la  parada o l'activitat  que s'hi  ha de 
desenvolupar.
 
ARTICLE 16. Supòsits d'extinció i revocació de l'autorització

L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, i no dóna dret a indemnització ni a 
compensacions de cap mena:

–Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
–No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant més de 4 dies seguits de mercat o 8 
dies de manera alternada, en el període d’un any. En els supòsits de la falta d’ocupació del lloc 
de venda, no es comptabilitzaran els dies que per inclemències meteorològiques l’ocupació del 
mercat sigui inferior al 50% dels llocs de venda.
–Manca de pagament de la taxa corresponent.
–Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de l’autorització.
–Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.
–La  no  renovació  anual  de  la  documentació  requerida  a  l'article  8  o  la  no  recollida  de 
l’autorització de venda a les dependències municipals en el termini màxim de 30 dies.
–Quan la  parada  es  destini  a  la  venda d’articles  diferents  d’aquells  per  als  quals  s’atorgà 
l’autorització.
–L’acumulació de 2 faltes greus o l’existència d’una falta molt greu.
–De manera automàtica es revocarà l’autorització a tots aquells titulars de parades que:
–se’ls detecti la venda de productes falsificats.
–per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.
-  Pel compliment del termini de la llicència

En aquests supòsits  de revocació,  i  de manera cautelar,  es podrà  procedir  a la  suspensió 
immediata de la llicència municipal de venda i la conseqüent retirada o decomís de la parada i  
els productes posats a la venda.

CAPÍTOL IV.-DRETS I OLIGACIONS DELS TITULARS DE LES 
LLICÈNCIES.

ARTICLE 17.  Els titulars de les parades

Tindran  la  consideració  de  titulars  aquelles  persones  físiques  o  jurídiques  que  obtinguin 
l'autorització que expedeix l'Ajuntament.
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Els titulars dels llocs de venda, estan obligats a complir  totes les prescripcions personals i 
administratives  que  li  siguin  indicades  per  l’Ajuntament  de  Granollers,  i  també  les  dels 
funcionaris municipals que s’encarreguen de la regulació dels mercats setmanals.

En el cas que el mercat estigui gestionat de forma indirecta en qualsevol de les modalitats 
previstes  per  la  vigent  legislació,  aquesta  obligació  es  referirà  també  a  les  persones 
degudament acreditades que siguin les encarregades de la vigilància i control del mercat.  

Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir  directa i personalment l’activitat  comercial. 
Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà,  
els seus parents dins el primer grau de consanguinitat o afinitat, les persones assalariades, 
amb contracte de treball i en situació d’alta a la Seguretat Social.

En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per 
més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent 
entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat.

Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars de les autoritzacions han 
d’exercir  la seva activitat  de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització 
atorgada

En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que hagi 
d’exercir la venda.

ARTICLE 18.   Les parades

La superfície de la parada estarà limitada per un màxim de 6 metres lineals i 2,5 metres lineals 
de fons, excepte en els casos que per les característiques especials de l'article de venda o de 
composició dels elements de la parada siguin autoritzats expressament per l’Ajuntament.

L’espai a ocupar per la parada no obstaculitzarà, ni les entrades dels portals de les cases de 
veïns,  ni  les entrades de cap establiment comercial.  Així  mateix,  quedarà prohibit  d’ocupar 
l’espai davant la porta principal d'accés a qualsevol establiment bancari o del comerç de joieria.

Tanmateix,  és prohibit  col·locar penjolls,  taulells,  mostradors i  penjadors a les parades que 
surtin fora dels metres lineals autoritzats o estiguin a una alçada que impedeixi o dificulti el 
lliure pas de les persones a l'entorn de la parada.  

Els productes de venda, no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment del carrer i 
sempre que per les seves característiques de volum ho permetin, hauran de situar-se a una 
alçada respecte al nivell del terra, no inferior a 50 centímetres.
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ARTICLE 19.  Drets i obligacions

a) Drets:

Els titulars de les parades tindran els següents drets:
1.Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2.Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de tots aquells 

aspectes que modifiquin o afectin la venda.
3.Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, si aquest està adaptat per a la 

venda i sempre amb la corresponent autorització.  
4.Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal expressament 

autoritzada.  S'exclou  l'elaboració  o  preparació  de  productes  alimentaris  si  no  hi  ha 
autorització expressa de l'ajuntament.

5.Obtenir  autorització  per  tal  de  no  assistir  al  mercat  durant  un període  màxim de 4  dies 
consecutius  per  causa justificada,  però sense quedar  eximits  del  pagament  de les  taxes 
corresponents.

6.Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix a l’article 
13.

7.Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a l’article 15.
8.Nomenar representants i constituir entitats de representació.
9.Promoure i  impulsar  comercialment  el  mercat  així  com adoptar  mesures que tendeixin  a 

l’increment de la qualitat i la competitivitat.

b) Obligacions:

Els titular de les parades tindran les següents obligacions:
1.Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament
2.Desenvolupar l’activitat  dins l’horari i  calendari i  amb la continuïtat que hagi acordat l’ens 

local, sense interrupcions injustificades.
3.Complir  amb  les  condicions  de  seguretat  i  higiene  que  estableixi  aquest  reglament  i  la 

normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i productes a la 
venda.

4.Facilitar l’accés  a la parada, al vehicle, als vehicles-tenda i la informació als inspectors i als 
òrgans competents de control.

5.Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit 
de les sigles PVP i  s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i  clarament 
llegible.

6.Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. 
Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.

7.Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la vista del 
públic.

8.Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el 
preu dels productes, i l’import de la seva compra.
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9.Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric decimal, hauran 
de ser revisats anualment per una empresa autoritzada i podran ser objecte de comprovació 
per l’encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària.

10.Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida dels 
residus, que s’hauran de dipositar en els llocs i de la manera assenyalats. Netejar l’espai que 
hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i dipositar les deixalles en els 
punts  o  de  la  manera  que  hagi  indicat  l'Ajuntament,  deixant  completament  neta  la  part 
ocupada  al  finalitzar  cada  jornada.  Caldrà  separar  de  manera  selectiva  les  diferents 
fraccions: paper i cartró,  orgànica i rebuig.

11.Els titulars, els treballadors i els suplents de la parada, si és el cas, han de vestir amb roba 
neta i acurada, i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris 
municipals i amb el públic en general.

12.Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, 
amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat . El període de vacances, si és el 
cas, es comunicarà a l'Ajuntament amb 30 dies d'antelació.

13.Les  persones  físiques  titulars  de  l’autorització  estan  obligades  a  exercir  personalment 
l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, 
els seus parents dins el primer grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats amb contracte 
de treball i en situació d’alta a la Seguretat Social.

14.Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin en els terminis i de la manera 
que l'Ajuntament determini.

15.Estar al corrent del pagament d’impostos, estar donats d'alta  al cens de l'IAE, estar donats 
d’alta  i  al  corrent  de  les  obligacions  amb  la  Seguretat  Social  i  també  al  corrent  en  el 
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

16.Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per l’Ajuntament.
17.Disposar de fulls oficials de reclamació
18.Exhibir la mercaderia de taulell endins.
19.Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o paviment, hi 

hauran de situar-se a una alçada no inferior a 50 cm.
20.Respectar  i  obeir  les  indicacions  i  recomanacions  dictades  pel  personal  municipal 

encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o subaltern.
21.Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les vacances.
22.Els  titulars  que  venguin  roba  o  altres  articles  d’equipaments  de  la  persona  que  els 

compradors s’han d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o darrera de cadascuna de les 
parades els emprovadors necessaris que, a més a més hauran de ser tancats.

23.Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes 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.

24.Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
25.Reparar o fer-se càrrec de les despeses de reparació els desperfectes que per motiu de 

l'activitat es causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbrat, jardineria i mobiliari urbà en 
general.

26.Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.

13



Reglament Mercats Setmanals

27.Ocupar les parcel·les o superfícies reservades abans de les 8:30 del mati de cada dijous, i 
passada aquesta hora, l’Ajuntament en disposarà si ho estima oportú.

28.No promoure escàndols, altercats o discussions de cap classe, amb d’altres venedors o 
amb el públic, al que s'haurà de tractar amb respecte i consideració.

29.No encendre foc a cap mena al recinte del mercat.
30.No fer crides en veu alta dels articles o dels preus, l’ús de d’altaveus, música o qualsevol 

altra acció sorollosa per cridar l'atenció dels vianants.

ARTICLE 20. Parades d'alimentació.

1- Pel que fa a les parades de venda de productes alimentaris, a més de complir les condicions 
establertes  a la Llei 17/2009 de 22 de novembre,   hauran de complir els requisits generals i 
específics per productes de la “Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda d'aliments 
en mercats no sedentaris i fires” de desembre de 2010, aprovada per l'autoritat competent en 
matèria de seguretat alimentària de Catalunya, i qualsevol altre reglamentació en vigor.

Es consideren requisits sense els quals no es pot obtenir la llicència preceptiva:
–Tenir els equips de fred necessaris per assegurar la conservació dels productes durant tot el 
període de venda i, si cal, fins que retornin al punt d'origen, sense que es trenqui la cadena del 
fred. Aquests equips han d'estar en funcionament durant el període de venda i hi ha d'haver un 
termòmetre fàcilment visible que permeti comprovar la temperatura de conservació.
–Tenir els equips adequats (com ara pantalles o vitrines) per preservar els aliments que no 
tenen envàs o embolcall  de la  contaminació,  els  insectes o la  manipulació de la  clientela. 
S'exclouen d'aquest requisit les parades de fuita i verdura.
–Que  les  superfícies  que  estiguin  en  contacte  amb  els  aliments  siguin  de  fàcil  neteja  i 
desinfecció.

1.a) Documentació preceptiva:
a) La documentació que s’assenyala en l’article  8 d’aquest Reglament.
b) S’haurà d’acreditar que tot el personal que atengui la parada tingui la formació adequada 
en   manipulació d'aliments, concordant amb el seu sector d'activitat.

1.b) Condicions del personal:
a) El personal haurà d'utitlitzar roba d'ús exclusiu per a la feina, que s'haurà de mantenir 
neta.
b) Els hàbits d'higiene del personal seran en tot moment adequats per evitar la contaminació 
dels aliments.

1.c)  Condicions  Higièniques-sanitàries  dels  materials  i  superfícies  en  contacte  amb  els 
aliments:

a) Els materials, superfícies i utillatge en contacte amb els aliments han de ser no  tòxics, 
llisos,  I de fàcil neteja i desinfecció.
b) Cada parada haurà de disposar del material necessari per a la neteja i desinfecció de 
l’equip i els utensilis de treball, adequat als productes que vengui. 
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c)  Tant  l’utillatge  com  el  mobiliari,  haurà  de  romandre  en  tot  el  moment  en  prefectes 
condicions de netedat.
d) Les parades o vehicles-tenda que venguin productes carnis o d’origen animal han de 
garantir la correcta higiene del personal i de les instal·lacions. Com a mínim hauran de tenir 
un  sistema  que  els  permeti  rentar-se  i  eixugar-se  les  mans  de  manera  higiènica  i  la 
manipulació  dels  aliments  es  farà  en  tot  moment  seguint  les  pràctiques  higièniques 
correctes, d’acord amb el tipus de producte que es vengui. Els embolcalls que s'utilitzin han 
de ser  nous i de material apte per a ús alimentari.

1.d) Condicions dels productes:
a)Els productes alimentaris peribles s’han d’exposar de manera que es previngui el risc de 
contaminació. En aquest sentit,  a excepció de les fruites i  verdures en autoservei,  hi  ha 
d’haver una separació suficient per tal que no estiguin a l’abast del públic o estar protegits 
amb una vitrina.
b)Cal disposar a la parada de la documentació que acrediti la procedència dels productes.
c)No és permès tenir productes alimentaris directament al terra. Han d’estar sobre taulells, 
prestatges o aïllats del terra.
d)Els aliments que necessitin ser conservats en fred, hauran de mantenir-se en expositors 
refrigeradors que mantinguin permanentment la temperatura adequada. Hi ha d’haver en un 
lloc  visible  un  termòmetre  per  tal  que  es  pugui  comprovar  la  temperatura  a  la  que  es 
mantenen els aliments.
e)Les balances estaran situades de manera que els consumidors puguin veure perfectament 
el pes i el preu dels productes, i l'import de la seva compra. En aquest sentit, no es poden 
col·locar davant de les balances o de les seves pantalles productes que puguin dificultar la 
seva visió.

2- Totes les parades han d’exposar el preu o preu per unitat de mesura dels seus productes, 
precedits de les sigles PVP. Les fuites i hortalisses fresques que tinguin una norma de qualitat, 
hauran  d’indicar  també  el  nom,  la  categoria  comercial,  la  varietat  i  el  calibre.  Els  rètols 
d’indicació dels preus o informatius no han de deteriorar el producte exposat. No són permesos 
els punxons.

3- Si la parada de venda de productes alimentaris és un camió-botiga, a més dels requisits 
generals i específics, cal que tingui l’autorització que permeti el transport dels aliments.

4- La inspecció i la vigilància sanitària de les parades que fa referència el present article, les 
farà  el  servei  municipal  competent,  el  qual  podrà  ordenar  la  retirada  del  mercat  de  les 
mercaderies que, al seu judici, no reuneixin els requisits sanitaris per a la seva venda.

ARTICLE 21. Parades d'animals vius

Les parades de venda d'animals vius han de complir les condicions següents:

1- Espècies:

15



Reglament Mercats Setmanals

a)Només  és  permesa  la  venda  de  petits  animals  domèstics  destinats  a  l’engreix  o  a  la 
producció de carn (aviram, conills i similars).
b)És prohibida la  venda  d'animals  de companyia  (gos,  gat  i  fura),  animals  de companyia 
exòtics i animals de fauna autòctona, incloses les seves parts o derivats.
c)Quant a fauna no autòctona, només està permesa la venda d’espècies que es considerin 
d’abast, que es puguin incloure en el punt 1.a) d’aquest article.
d)És prohibida la venda de qualsevol animal considerat potencialment perillós.

2- Condicions bàsiques de benestar animal:
-Les gàbies o instal·lacions que s'utilitzin han de garantir el benestar animal. i S'han de poder 
netejar de forma fàcil  itenir  algun sistema d'aïllament perquè l'animal no estigui en contacte 
amb les seves deposicions. Han d'estar construïdes de manera que no puguin lesionar-los. Les 
seves dimensions han de ser adequades a l'espècie que allotgi i al nombre d'individus.
-Els animals han de disposar d'espai suficient, com a mínim, per poder jeure, aixecar-se i tenir 
un cert grau de moviment. El nombre d'animals per gàbia ha de ser tal que pugui permetre la 
mobilitat, i es fixarà a criteri dels serveis d'inspecció.
-Els  animals  han d'ésser  convenientment  abeurats  i,  si  cal,  alimentats  durant  el  temps de 
mercat.
-Els animals han d'estar protegits  de les condicions meteorològiques i ambientals adverses els 
puguin afectar negativament. Les parades han de tenir tendals o paraments similars.
-És prohibida la venda d'animals als menors de 14 anys i a incapacitats sense l'autorització dels 
qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.

3- Transport fins al mercat o des del mercat:
-Els animals han de disposar d'espai suficient si se'ls trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans 
de transport o els embalatges han de protegir els animals de la intempèrie i de les diferències 
climàtiques intenses.
-Durant el transport els animals han d'ésser abeurats i han de rebre una alimentació apropiada 
a intervals convenients.

4- Documentació específica a presentar per l'autorització de la parada

A banda de la documentació general, les parades d'animals vius hauran de presentar i tenir 
sempre disponible pels serveis d'inspecció del mercat:

–Respecte l'origen i l'estat dels animals.
a) Llibre de l'explotació ramadera (full de dades)
b) Número de registre d'explotació ramadera
c) Guia sanitària

–Respecte el transport
a) Registre del transportista
b) Registre del transport
c) Autorització del conductor del vehicle en relació al benestar animal
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ARTICLE 22. Vacances i absències

Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en concepte 
de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l'Ajuntament.
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 30 dies el període de vacances 
de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que les gaudirà dins del 
mes d’agost.

Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia haurà de notificar i 
justificar de la manera més adequada a l’Ajuntament aquesta circumstància i  el  nom de la 
persona que exercirà l’activitat com a substitut, en les condicions que es determinen a l'article 
8.

Es  consideren  causes  justificades,  prèvia  presentació  de  la  documentació  justificativa  que 
correspongui, les següents:

1- Dos dies de mercat en cas de matrimoni.
2- Dos dies de mercat en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al  
segon  grau  de  consanguinitat  o  afinitat.  Quan  per  aquest  motiu  es  necessiti  fer  un 
desplaçament, el termini serà de tres dies de mercat.
3- Un dia de mercat per trasllat de domicili habitual.
4- Un dia de mercat per l’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia i que dificulti el 
desenvolupament normal de l’activitat comercial.

CAPÍTOL V. DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT

ARTICLE 23  Vigilància, control i gestió del mercat.

Correspon a l’Ajuntament exercir  la vigilància i  inspecció del mercat.  Quan sigui procedent, 
podrà adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la 
mercaderia. Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.

En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a la 
venda,  les  autoritats  encarregades  del  control  adoptaran  les  mesures  necessàries  amb la 
finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.

L’Ajuntament  designarà  els  inspectors  i  controladors  del  mercat  a  qui  els  correspondrà  el 
control del mercat. A través de les accions d'aquest personal l'Ajuntament serà responsable de 
la situació dels comerciants als seus respectius llocs de venda, la resolució de les incidències 
que puguin  sorgir  en la  instal·lació i  transcurs del  mercat,  i  tot  allò  que afecti  a  l’ordre,  la 
disciplina i la neteja del mercat.
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Aquest  personal  serà  també l’encarregat  de  disposar  les  mesures  necessàries  per  el  bon 
funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent.

Correspon a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra la vigilància de la zona del mercat, que 
podran actuar també en les tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del 
mercat.

Correspon a la Inspecció Sanitària, examinar les condicions sanitàries de les parades, de les 
persones que hi treballin i dels articles d’alimentació destinats a la venda, i ordenar el decomís 
dels productes que estiguin en condicions deficients o, si s'escau, el tancament de la parada 
per incompliment de les normatives higièniques i sanitàries.

CAPÍTOL VI.-RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 24. Marc legal

D’acord amb l’article  237 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 21-1N de la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per la modernització del govern local que ha modificat article de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, correspon a l’Alcaldia la imposició 
de les sancions o per delegació, quan s’escaigui, al Regidor Delegat respectiu, prèvia instrucció 
de l’oportú expedient i amb audiència de l’interessat abans de l’efectivitat de la resolució.

El procediment establert en les sancions que s'imposin, estaran subjectes a la regulació del 
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost,  pel qual s’aprova el Reglament per a l’exercici de la 
potestat  sancionadora  i  el  Decret  núm.  278/93  de  9  de  novembre,  sobre  el  Procediment 
Sancionador d’Aplicació als àmbits de Competència de la Generalitat.

Les infraccions podran ser de caràcter lleu, greu i molt greu.
Es considera responsable, als efectes sancionadors previstos en aquest Reglament, el titular 
de l’autorització, fins i tot en el cas que la infracció sigui comesa per qualsevol altra persona 
que es trobi exercint la venda de manera ocasional.

L’Ajuntament  exercirà  la  potestat  sancionadora  d’acord  amb  el  que  disposa  la  legislació 
sectorial aplicable sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, a més 
podrà  sancionar  aquelles  infraccions  comeses  al  mercat  d'acord  el  que  es  detallen  en  el 
Reglament.

ARTICLE 25.  Infraccions

La graduació de les faltes, es realitzarà d’acord a l’ordre següent:

1.- Es qualificarà com a faltes lleus, les següents:

18



Reglament Mercats Setmanals

a)No tenir  a  disposició  dels  zeladors  del  mercat  o  agents  de l’autoritat  la  llicència  i  altres 
documents que emparin l’exercici de la venda ambulant.
b)No col·locar en lloc visible o en males condicions l’identificador de la llicència municipal.
c)Estar malmeses les instal·lacions i elements materials del lloc de venda.
d)Provocar  discussions,  ofendre  a  altres  venedors,  als  visitants  del  mercat,  al  personal 
encarregat del mercat o qualsevol autoritat municipal.
e)Emetre crits o sorolls molestos per al públic en general.
f)Practicar la venda sense indicar el preu dels productes.
g)Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
h)La negligència en el correcte dipòsit dels residus i productes provinents de l’activitat.
i)No netejar el lloc de venda i el seu entorn un cop finalitzat el mercat.
j)Abandonar deixalles de qualsevol tipus fora dels contenidors o dels espais habilitats  per a 
aquesta finalitat.
k)Desplaçar o modificar el mobiliari urbà públic
l)Malmetre les voreres,  les  instal·lacions d’enllumenat,  l’arbrat,  els  jardins o  qualsevol  tipus 
d’element o mobiliari urbà de la via pública.
m)Vendre altres articles que no siguin autoritzats per la llicència.
n)L’ incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.
o)Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs de venda sense autorització, o sense 
ajustar-se a les condicions de l’autorització, o exposant les mercaderies fora del lloc assignat, 
així com dificultar el pas de vianants a habitatges o locals.  
p)Ocupar una plaça diferent a la que està autoritzada.
q)Exercir  l’activitat  per persones que no siguin el  titular  o el  suplent,  excepte en els  casos 
previstos en aquest Reglament.
r)No ocupar la parada sense previ avís a l’Ajuntament, excepte en cas de força major, durant 
un període superior a quatre dies consecutius o vuit alterns .  
s)No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
t)Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixin en aquestes normes o bé en 
d'altres  disposicions  legals  i  reglamentàries  que  incideixin  supletòriament  en  la  regulació 
d'aquest reglament, sempre que no siguin qualificades com a greus o molt greus.
u)L'incompliment de les condicions de les parades i de benestar animal que siguin tipificades 
com a infraccions lleus per la Llei de protecció dels animals.
v)L'incompliment  de  les  condicions  de  les  parades  i  dels  productes  alimentaris  que  siguin 
tipificades com a infraccions lleus per la Llei 18/2009 de Salut Pública
w)L'incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin tipificats com a infraccions 
lleus pel Codi de Consum de Catalunya

2.- Es consideren faltes greus:

a)La reiteració de la falta lleu de la mateixa naturalesa en un any.  
b)Haver estat sancionat per tres faltes lleus dins del període d’un any.
c)Incompliment greu de les ordres que provinguin de l’Administració o dels seus representants.
d)La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar  la informació requerida pel 
personal  autoritzat,  amb  vista  al  compliment  de  les  funcions  de  informació,  investigació  i 
inspecció en les matèries objecte del present Reglament,  com també el fet  de subministrar 
informació inexacta.
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e)Provocar baralles i escàndols o participar en alteracions de l’ordre públic.
f)La manca de les condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels 
vehicles  de  transport  d’aliments  així  com dels  productes  i  aliments  posats  disposició  dels 
consumidors.
g)Defraudar o enganyar en la quantitat i qualitat dels generes venuts
h)L’ocupació  o el  dipòsit  de  materials  en els  espais  previstos  com a passos laterals  entre 
parades.
i)L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
j)No dipositar el rebuig en bosses durant la jornada de venda.
k)No lliurar  les diferents fraccions dels  residus en els  espais  que habiliti  l’Ajuntament a tal 
efecte.
l)La no assistència al mercat durant tres mesos consecutius o sis d’alterns al llarg de l’any 
sense causa justificada i no comunicada a l’Administració.
m)El no pagament de drets i taxes per l'ocupació de la parada que correspongui
n)Tenir a la parada menors en edat d’escolaritat obligatòria realitzant tasques de venda.
o)La connivència amb la venda il·legal.
p)L'incompliment de les condicions de les parades i de benestar animal que siguin tipificades 
com a infraccions greus per la Llei de protecció dels animals.
q)L'incompliment  de les  condicions  de  les  parades  i  dels  productes  alimentaris  que  siguin 
tipificades com a infraccions greus per la Llei 18/2009 de salut pública
r)L'incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin tipificats com a infraccions 
greus pel Codi de consum de Catalunya

3.- Es consideren faltes molt greus:

a)La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en un any.
b)El traspàs, sots-arrendament o cessió de lloc, sense comptar amb la deguda autorització 
municipal, i la transmissió de l’autorització sense complir els requisits d’aquest Reglament.
c)Qualsevol  tipus  d’amenaça  o  agressió  a  l’autoritat  municipal  o  personal  encarregat  del 
mercat.
d)La instal·lació de llocs de venda i/o exercir la venda sense llicència.
e)No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés.
f)L'incompliment de les condicions de les parades i de benestar animal que siguin tipificades 
com a infraccions molt greus per la Llei de protecció dels animals.
g)L'incompliment  de les  condicions  de  les  parades  i  dels  productes  alimentaris  que  siguin 
tipificades com a infraccions molt greus per la Llei 18/2009 de salut pública
h)L'incompliment dels aspectes relacionats amb consum que siguin tipificats com a infraccions 
molt greus pel Codi de Consum de Catalunya

ARTICLE 26.  Sancions

Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix l’article anterior i d’acord amb 
allò que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  Reguladora  de les Bases del 
Règim Local, qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent:
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a)Per faltes lleus:  
1.Advertiment, i
2.Multa fins a 750,- €

a)Per les faltes greus:  
Suspensió temporal de la llicència per un termini d’un a cinc mesos, i
Multa de 750,01 a 1500,- €

b)Per les faltes molts greus:  
1.Suspensió temporal de la llicència per un termini d’un any, o
Extinció de l’autorització per exercir l’activitat, i
2.Multa de 1500,01 a 3000,- €.

 
Es  poden  imposar  aquestes  sancions  sens  perjudici  d’altres  mesures  complementàries  i 
cautelars com:

–La intervenció i decomís dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos 
a la salut de les persones,
–El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar 
de la preceptiva autorització,
–La revocació automàtica de l’autorització i la suspensió cautelar de la mateixa per faltes molt 
greus.
–La imposició de multes coercitives en els casos en que la normativa ho prevegui.

ARTICLE 27. Graduació

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

–L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest 
incompliment no s’hagin¨derivat perjudicis directes a tercers.
–La reincidència quan no sigui determinant de l’infracció.
–El grau d’intencionalitat.
–El nombre de consumidors i usuaris afectats.
–La quantia del benefici il·lícit.
–El volum de vendes.
–La situació de predomini de l’infractor al mercat.
–La gravetat dels efectes socioeconòmics o higiènic-sanitaris que hagi produït la comissió de la 
infracció

A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
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ARTICLE 28. Prescripció d’infraccions i sancions.

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys; les greus als dos anys i les lleus als sis  
mesos. Aquests terminis es compten a partir de la comissió del fet o de l’acabament del període 
de comissió si es tracta d’infraccions continuades.
2. Les sancions prescriuran quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l’apartat anterior, 
llevat  de les  lleus  en  les  quals  el  termini  és  d’un  any,  els  quals  comencen  a  comptat  de 
l’endemà del dia en què s’hagi complert la resolució sancionadora.

ARTICLE 29. Recursos

Contra les disposicions o instruccions que en matèria de la seva competència dicti el personal 
de  l’Administració,  podrà  reclamar-se  davant  l’Alcaldia  que  resolgui  el  que  calgui,  igual 
reclamació podrà interposar-se contra qualsevol ordre, instrucció o situació de fet que no tingui 
la categoria o qualificació d’acte administratiu.

Contra  els  actes  administratius  ,  podran  exercitar-se  els  recursos  administratius  o 
jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents.

DISPOSICIO TRANSITÒRIA

PRIMERA

Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l'entrada en vigor 
del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis  en el  mercat  interior,  resten automàticament  prorrogades per un període de quinze 
anys, a comptar de l'entrada en vigor del decret legislatiu esmentat; és a dir fins el 7 d'octubre 
de 2025 i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.

SEGONA

Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l'entrada en vigor 
del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior, i abans de l'entrada en vigor de la Disposició Transitòria Tercera 
de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s'entenen concedides per un període de quinze anys; és a dir 
les concedides entre el 7 d'octubre de 2010 i el 30 de juliol de 2011.
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DISPOSICIÓ DEROGATORIA

Amb l’entrada en vigor  d’aquest  Reglament,  queda derogat  l’anterior  Reglament  de Règim 
Interior del Mercat setmanal del dijous a Granollers, aprovat per l'Ajuntament en ple en sessió 
celebrada el dia 28 de juny de 2005, així com qualsevol disposició dictada per l’Administració 
posteriorment i que s’oposin el present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text 
integre en el  Butlletí  Oficial  de la  Província,  quan hagi  transcorregut  el  termini  que preveu 
l'article 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1986, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Granollers, abril 2012
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