ORDENANÇA GENERAL NÚM. 20

REGLAMENT REGULADOR DEL MERCAT DE MARXANTS
DE L’AMETLLA DE MAR
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS
Article 1. OBJECTE
L’objecte del present Reglament és la regulació administrativa de la venda exercida al mercat
de marxants del terme municipal de l’Ametlla de Mar. El seu règim de funcionament està sota
els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets del consumidor, i en
concordància amb allò que es disposa a la normativa de règim local, a la d’ordenació sanitària
de Catalunya, a la de protecció de la salut, i a les normes d’higiene aplicables als productes
alimentaris (fruita i verdura).
Article 2. CONCEPTE
El Mercat de Marxants és aquell centre d’activitats comercials realitzades fora d’un
establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en
els perímetres i en els llocs degudaments autoritzats, en instal·lacions comercials
desmuntables o transportables, inclosos els vehicles adaptats, que comprèn la venda d’articles
d’alimentació, tèxtil, ornamentació, etc.. conforme a la legislació vigent.
Article 3. EMPLAÇAMENT
El present reglament serà d’aplicació al mercat de marxants que té lloc al terme municipal de
L’Ametlla de Mar, en la ubicació autoritzada per la corporació i amb la cabuda que s’autoritzi en
cada moment.
Article 4. CELEBRACIÓ
1.- El mercat tindrà lloc tots els dilluns, dijous i dissabtes de l’any, i en cas de que recaigui en
festiu, la corporació valorarà i determinarà l’obertura o tancament en cada moment.
2.- Els dilluns i dijous la venda s’orienta als productes no alimentaris, i el dissabte als
productes alimentaris (fruita i verdura).
Article 5. HORARI

Els llocs de venda s’instal·laran des de les 6 a les 9 hores, i es retiraran de les 14 a les 15
hores. Fora d’aquests horaris, restarà prohibida la instal·lació i retirada dels punts de venda,
així com la circulació de vehicles dins el mercat, llevat de força major.
Podrà ser autoritzada, mitjançant resolució explícita, l’ampliació de l’horari per raons
turístiques o de flux de gent si la corporació ho considera convenient.

CAPÍTOL 2. DELS LLOCS DE VENDA
Article 6. CARACTERITZACIÓ
Tots els llocs de venda han d’haver obtingut la corresponent autorització municipal, d’acord
amb el que es disposa al present reglament, prévia a l’exercici de l’activitat.
Article 7. REQUISITS DELS LLOCS DE VENDA
a) La venda ha d’exercir-se en llocs de venda desmuntables o transportables, tenint en compte
que la seva instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides er la
normativa específica vigent.
b) Els producte de venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o el
paviment, i sempre que les seves característiques ho permetin, han de situar-se a una alçada
superior a cinquanta centímetres respecte el nivell del sòl.
c) Per tal d’obtenir l’assignació a un lloc al mercat, s’ha d’estar legalment habilitat per a
exercir la venda no sedentària a la població i estar al corrent de pagament de les obligacions
fiscals legalment exigibles.
d) Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva
autorització, que haurà de ser exihibida de manera visible i permanent als llocs de venda.

CAPÍTOL 3. AUTORITZACIONS
Article 8. REQUISITS
1.- Per a l’exercici de la venda en mercats de marxants d’aquest municipi, els marxants hauran
de complir, els següents requisits:
a) Estar donats d’alta de l’epígraf corresponent de l’Impost sobre activitats econòmiques, i
estar-ne al corrent de pagament quan la legislació ho estableixi;en el cas d’estar exempt, cal
acreditar estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris.
b) Estar donat d’alta i al corrent de pagament de la Seguretat Social.

c) Complir amb els requisits legals establerts en relació als productes ofertats.
d) Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda al mercat de marxants, i fer
l’exhibició en lloc visible i a la parada de l’autorització.
e) Estar al corrent de tots els tributs municipals.
f) Disposar del carnet de manipulador d’aliments, si s’escau d’acord amb el producte ofert, i
quan la legislació vigent ho requereixi.
g) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil sobre la instal·lació i l’activitat, que
cobreixi suficientment els riscos de l’activitat que es tracti.
2.- En el cas de la documentació esmentada a les lletres a), b), f), g), cal la seva acreditació,
conjuntament amb la sol·licitud d’autorització i mitjançant fotocòpies compulsades, així com
de la documentació que es detalla a continuació:
∗ DNI del titular de l’activitat o del representant legal de l’empresa
∗ NIF de la persona jurídica titular de l’activitat
∗ Contractes de treball, dels assalariats de la parada
Article 9. CARACTERÍSTIQUES
1.- L’ajuntament decidirà, d’acord amb les dimensions de la zona d’ubicació del mercat de
marxants, el nombre de llicències disponibles per a cada un dels sector que participin.
2.- Prèvia sol·licitud de l’interessat, presentada al registre general de l’ajuntament,
l’ajuntament autoritzarà l’ocupació de cada lloc de venda. Per al seu atorgament, es respectarà
l’odre cronològic de presentació de les instàncies conjuntament amb el producte ofertat.
3.- A l’autorització ha de constar com a mínim: el nom del titular, lloc adjudicat, número de la
parada i activitat a desenvolupar.
4.- L’autorització es prorroga automàticament pel mateix període pel qual es va atorgar, però,
pot ser revocada per l’ajuntament en qualsevol moment per incompliment de la normativa
aplicable, sense donar dret a cap tipus d’imdemnització ni compensació al marxant.
Article 10. DE LA PARADA
1.- Cada comerciant disposarà d’una parada assignada al mercat de marxants, d’acord amb
l’autorització emesa per l’ajuntament,
2.- El lloc de venda serà ocupat pel titular de l’autorització, que és de caràcter personal. En el
cas que l’autorització es lliuri a una persona física, aquesta s’entendra de forma personal. Si
l’autorització és per persona jurídica , caldrà que qui estigui al mercat acrediti fefaentment la
seva vinculació laboral amb la societat titular de l’autorització.
3.- Només per causa de vacances, malaltia o qualsevol altre causa de força de major, els llocs

de venda poden ésser ocupats pel cònjuge, fills o empleats, amb l’absència del titular de
l’autorització, sempre que es trobin degudament legalitzats per exercir aquesta activitat, amb
el benentés que es tractarà del mateix producte i instal·lació.
4.- Els llocs de venda es poden tranferir a favor del cònjuge o dels fills, prévia sol·licitud del
titular degudament acreditada, i una vegada autoritzat expressament per l’ajuntament.
S’inclou a la categoria de cònjuge la parella de fet degudament acreditada.
5.- Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran, s’extingiràn o restaran sense efecte:
a) A petició del propi titular
b) Per causa de sanció
c) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessament en el negoci del titular
d) Per impagament de les taxes corresponents a l’autorització, previ tràmit d’audiència de
la corporació
e) Per no utilitzar, sense la deguda justificació, el lloc reservat durant 4 dies seguits de
mercat o sis alternatius al semestre natural, previ tràmit d’audiència de la corporació
f) La manca reiterada de neteja del lloc de venda i entorn, previ tràmit d’audiència de la
corporació
Article 11. ADJUDICACIÓ DELS LLOCS VACANTS
1.- En el moment de produir-se la baixa d’un marxant fix, l’espai es cobrirà en el termini

màxim de 3 mesos, i d’acord amb l’ordre cronològic de la instància presentada, conjuntament
amb l’oferta de productes de l’interessat.
Article 12. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
1.-L’autorització per l’ocupació d’un lloc de venda serà transmissible exclusivament, prévia

sol·licitud a l’ajuntament degudament acreditat:
• Inter vivos: a favor del cònjuge o parella de fet i parents fins al segon grau de
consanguinitat, i també dels treballadors amb una antiguitat mínima continuada de
3 anys a la mateixa parada.
• Mortis causa: a favor dels hereus o parents fins al segon grau de consanguinitat

CAPÍTOL 4. OBLIGACIONS DEL MARXANTS
Article 13. HIGIENE DEL LLOC DE VENDA
El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en
perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat com al finalitzar.
Article 14. EXHIBICIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat haurà de ser exhibida de
manera visible i permanent a la mateixa parada.
Article 15. EMPLAÇAMENT
Els titulars dels llocs de venda hauran d’instal·lar les seves parades a l’emplaçament que
l’autorització de la què disposen els assigni.
Article 16. DELS LLOCS DE VENDA
1.- Els mostradors de les parades hauran d’establir-se dins els límits fixats per l’ajuntament,
sense excedir-se.
2.- Els articles de venda, sempre que les seves característiques de volum i pes ho facin
possible, s’hauran d’exposar a una distància del sòl no inferior a 50 cm.
Article 17. PRODUCTE OBJECTE DE VENDA
1.- A les parades exclusivament es podran vendre els productes autoritzats per la corporació
mitjançant la corresponent autorització.
2.- Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament a assenyalat i de
forma visible el preu.
Article 18. OBLIGACIÓ D’ASSISTÈNCIA
1.-Amb excepció dels casos degudament justificats, els marxants hauran d’assistir
setmanalment al mercat.
2.- La manca d’assistència injustificada durant quatre dies seguits de mercat o sis d’alternatius
comportarà la revocació de l’autorització.
Article 19. AUTORITZACIÓ D’ABSÈNCIES
1.- A petició del titular de la llicència podrà autoritzar-se la no assistència al mercat durant
dos mesos a l’any sense que aquest fet impliqui la pèrdua dels drets adquirits.
2.- Els interessats hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’ajuntament amb dues setmanes
d’antel·lació, sense que aquesta excedència els eximeixi de pagar el semestre complert.
3.- La corporació emetrà la correponent autorització per escrit.
4.- Només podran acollir-se als beneficis d’aquest article aquells marxants que durant els sis

mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’esmentada autorització no hagin faltat cap dia al
mercat, llevat dels casos de força major degudament acreditats.
Article 20. PAGAMENT DE LES TAXES MUNICIPALS
1.-El marxant estarà obligat al pagament de les taxes corresponents a l’exercici de l’activitat
que li presenti l’ajuntament, en els terminis establerts per l’ajuntament.
2.- En cas d’impagament de les taxes en termini s’iniciarà el corresponent procediment
recaptatori en executiva.
Article 21. PROHIBICIONS
1.- Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o
similar.
2.- Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades ni puntals ni
mercaderies o productes que puguin representar un perill per als vinants o pugui obstaculitzar
el pas. En cap cas els productes podran estar fora dels límits de les parades.

CAPÍTOL 5. DEL PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL MERCAT
Article 22. L’ASSENTADOR MUNICIPAL
1.- L’ajuntament designarà l’assentador, que haurà de ser personal de la coporació, a qui li
correspondrà el control del mercat i la verificació dels titulars dels llocs de venda i de
personal venedor.
2.- A l’assentador també li correspondrà ubicar als venedors als seus respectius llocs de
venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i durant el transcurs del
mercat. Així mateix, tot allò que afecti a l’ordre sanitari, a la disciplina de mercat, neteja i
mesures pel bon desenvolupament.
3.- En tot cas, l’assentador està obligat a donar compte puntualment dels fets i incidències al
regidor de comerç de la corporació.
Article 23. ORDRE PÚBLIC
El control de l’orde públic correspondrà a la Policia Local que actuarà en col·laboració i sota
les instruccions de l’assentador del mercat i de la regidoria de comerç.
CAPÍTOL 6. HIGIENE I SANITAT

Article 24. HIGIENE
1.- L’ajuntament facilitarà els mitjans i recipients idonis, en nombre suficient, per mantenir en
bon estat de neteja el recinte destinat al mercat de marxants, en tot allò que afecti a la seva
competència quant a residus.
2.- L’ajuntament facilitarà l’espai destinat als marxants net i sense elements que impedeixin la
instal·lació de les respectives parades.
Article 25. SANITAT
1.- La manipulació i venda dels productes alimentaris haurà de fer-se complint les
disposicions legals vigents en cada moment pel que fa a exposició, conservació, manipulació i
venda.
2.- La inspecció sanitària de productes alimentaris es portarà a terme pels organismes
competents en la matèria.

CAPÍTOL 6. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 26. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
A banda de les infraccions i sancions competència de la Generalitat de Catalunya,
l’ajuntament podrà sancionar totes aquelles infraccions comeses al mercat d’acord amb allò
que es disposa als articles següents.
Article 27. TIPUS D’INFRACCIONS
1.- Les infraccions podran ser de caràcter lleu, greu o molt greu.
2.- Seran considerades infraccions lleus:
a) El tracte incorrecte als clients i altres venedors
b) L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat
c) La no exhibició de l’autorització municipal en lloc visible durant la celebració del
mercat
d) L’incompliment de qualsevol de les disposicions del present reglament, llevat que es
determinin com a greus o molt greus
3.- Seran considerades infraccions greus:
a) La manca de respecte o correcció a l’assentador municipal o a altres funcionaris que
estiguin al servei del mercat
b) La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització
c) La circulació amb el vehicle dins el recinte del mercat fora de l’horari establert
d) La manca d’higiene al lloc de venda o als productes exposats
e) La manca de pagament de les taxes municipals després del requeriment previ de la

corporació
f) La manca de notificació prévia d’inassistència per part del titular, llevat de força major
justificada
g) No respectar els horaris de parada i recollida del mercat
h) Penjar a les parades productes i mercaderies que representin un perill per als vianants o
dificultin el pas
i) La reincidència en infraccions de caràcter lleu
4.- Seran considerades infraccions molt greus:
a) El traspàs o la cessió de l’autorització o qualsevol transferència de la titularitat o
explotació dels llocs de venda, llevat dels supósits previstos en el present reglament
b) Exercir la venda al mercat sense la corresponent autorització
c) L’ocupació del lloc de venda per persones alienes a l’autorització
d) La reincidència en infraccions de caràcter greu
e) La manca de pagament exhaurit ja el període executiu de recaptació
Article 28. TIPUS DE SANCIONS
1.- Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa que oscil·larà entre els 50 € i els
100 €.
2.- Les infraccions greus donaran lloc a la suspensió temporal de la llicència fins a 6 de
mercats i amb una multa que pot oscil·lar de 101€ a 150 €.
3.- Les de caràcter molt greu comportaran la revocació de la llicència i una multa entre 151 € i
500 €.
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