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Núm.	9230
AJUntAment de BeLLcAire d’emPOrdÀ  

Anunci d’aprovació definitiva del Reglament de mercats

El	Ple	municipal	en	sessió	celebrada	el	29	de	maig	de	2013	va	adop-
tar	 l’acord	d’aprovar	 inicialment	el	 reglament	de	mercats,	 el	qual	
es	va	sotmetre	a	informació	pública	per	termini	de	30	dies	hàbils,		
publicant-se	el	corresponent	anunci	al	Butlletí	Oficial	de	la	Provín-
cia	de	Girona	el	18	de	juny	de	2013.		

En	 no	 haver	 estat	 presentades	 reclamacions	 i	 tal	 i	 com	 es	 feia	
constar	a	l’acord	publicat,	el	referit	acord	d’aprovació	inicial	es-
devé	definitiu	i	en	aquest	sentit	se’n	fa	la	publicació	del	text	ín-
tegre.	

D’acord	amb	allò	establert	en	els	articles	49	de	la	Llei	7/1985,	de	
2	d’abril,	Reguladora	de	les	Bases	de	Règim	Local;	178	del		Decret	
Legislatiu	2/2003,	de	28	d’abril,	pel	qual	s’aprova	el	Text	Refós	
de	la	Llei	Municipal	i	de	Règim	Local	de	Catalunya	i	65		i	66	del	
Decret	179/1995,	de	13	de	 juny,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	
d’obres,	activitats	i	serveis	dels	ens	locals,	es	publica		íntegrament	
el	Reglament,	i	s’informa	que	en	base	a	allò	establert	en	l’article	
70	de	la	Llei	7/1985	i	en	el	citat	article	66	del		Decret	179/1995,	
el	Reglament	aprovat	entrarà	en	vigor	quan	hagin	transcorregut	
15	 dies	 hàbils	 des	 de	 la	 publicació	 en	 el	 	 Butlletí	 Oficial	 de	 la	
Província.
	
REGLAMENT	DE	MERCATS	DEL	TERME	MUNICIPAL	DE	BELL-
CAIRE	D’EMPORDÀ

CAPÍTOL	I

DISPOSICIÓ	PRELIMINAR

Article	1.	OBJECTE

El	present	Reglament	té	per	objecte	la	regulació	administrativa	de	
la	venda	no	sedentària	exercida	en	els	mercats	ambulants	del	terme	
municipal	de	Bellcaire	d’Empordà,	sota	els	principis	de	la	llibertat	
de	mercat	i	la	salvaguarda	dels	drets	del	consumidor,	d’acord	amb	
el	que	disposa	l’article	9	i	següents	del	Decret	Legislatiu	1/1993,	de	
9	de	març,	de	la	Generalitat	de	Catalunya.
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CAPÍTOL	II

CARACTERÍSTIQUES	GENERALS

Article	2.	CONCEPTE	I	DEFINICIÓ

El	mercat	ambulant	és	aquell	centre	d’activitats	comercials	realitza-
des	fora	d’un	establiment	comercial	permanent,	de	caràcter	periòdic	
i	 exercides	 en	 instal·lacions	desmuntables	 o	 transportables,	 inclo-
ent-hi	els	camions	 -	botiga,	dintre	d’un	perímetre	urbà	autoritzat,	
que	comprèn	la	venda	al	detall	d’articles	alimentaris,	d’articles	de	
simple	ús,	roba,	plantes,	articles	d’artesà,	d’antigalles,	...	dintre	del	
marc	de	la	legislació	vigent.

Article	3

El	present	Reglament	serà	d’aplicació	dintre	del	terme	municipal.
L’Ajuntament	determinarà	l’emplaçament	dels	mercats	i	els	seus	lí-
mits	en	funció	de	les	característiques	i	disponibilitats	d’espai.
En	el	moment	d’entrada	en	vigor	d’aquest	reglament	l’emplaçament	
del	mercat	setmanal	és:
Travessera	Rec	del	Molí
Qualsevol	modificació	de	l’emplaçament	del	mercat	municipal	serà	
acordada	 per	 l’Alcalde	 o	 l’òrgan	 de	 govern	 que	 legalment	 tingui	
atribuïda	la	competència.
	
Article	 4.	DETERMINACIÓ	DEL	NOMBRE	DE	LLOCS	AL	MER-
CAT

Una	vegada	aprovat	el	reglament	de	mercat	del	municipi	de	Bellcai-
re	d’Empordà,	es	determinarà	el	nombre	de	llocs	al	mercat	per	em-
plaçar-lo	en	el	lloc	que	reuneixi	les	millors	condicions	possibles,	tant	
per	la	seva	situació,	com	pel	que	fa	a	les	seves	condicions	intrínse-
ques	(lloc	asfaltat,	instal·lacions,	serveis,	circulació	de	vehicles,	etc.).
L’Ajuntament	 es	 reserva	 el	 dret	 de	 modificar	 l’emplaçament	 de	
qualsevol	lloc	de	venda	en	consideració	als	interessos	del	mercat	o	
per	necessitats	urbanístiques,	de	mobilitat	o	trànsit,	de	seguretat,	o	
d’altres.

Article	5

El	mercat	no	sedentari	de	Bellcaire	d’Empordà	se	celebrarà	tots	els	
dijous	de	l’any.	
Només	per	raons	degudament	justificades	el	mercat	setmanal	podrà	
ser	anul·lat	per	l’Alcalde	o	la	persona	en	qui	delegui.
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Article	6

L’Ajuntament	podrà	crear	nous	mercats	sempre	i	quan	no	alteri	o	
perjudiqui	els	ja	existents.

Article	7.	CELEBRACIÓ	I	HORARI

Els	llocs	de	venda	s’instal·laran	des	de	les	7	a	les	9	hores	del	matí	i	es	
retiraran	des	de	les	13:00	a	les	15:00	hores.
Fora	de	l’horari	de	formació	i	muntatge	dels	llocs	de	mercat,	no	es	
permetrà	la	instal·lació	ni	desmuntatge	de	parades,	així	com	la	cir-
culació	de	vehicles,	llevat	de	supòsits	de	força	major.

CAPÍTOL	III

DE	LES	ACTIVITATS

Article	8

L’Ajuntament	pot	prohibir,	contenir	i	racionalitzar	l’oferta	a	la	de-
manda	dins	el	mercat.
Les	parades	només	podran	expedir	els	gèneres	i	productes	corres-
ponents	a	l’autorització	municipal,	i	tots	els	productes	que	estiguin	
a	la	venda	hauran	de	tenir	degudament	assenyalat	el	seu	preu.
Per	 poder	 canviar	 d’activitat	 o	 per	 ampliar-la.	 Caldrà	 sol·licitar	
l’autorització	 municipal	 mitjançant	 sol·licitud.	 Sense	 la	 correspo-
nent	autorització	no	es	podrà	canviar	d’activitat.
Les	parades	que	tinguin	a	la	venda	articles	tèxtils,	només	quan	el	
tipus	de	roba	ho	requereixi,	es	procedirà	a	la	incorporació	d’un	pro-
vador	dins	l’espai	d’aquesta	parada.

Article	9.	ACTIVITATS	AUTORITZADES

Queda	prohibida	en	els	mercats	ambulants	la	venda	d’aquells	pro-
ductes,	especialment	els	alimentaris,	que	per	la	seva	forma	de	pre-
sentació	o	per	altres	circumstàncies	no	compleixen	les	normes	tèc-
niques	i/o	sanitàries	exigibles.	La	corporació	gaudirà	de	la	facultat	
d’interpretació	de	la	necessitat	de	compliment	de	dites	normes,	sens	
perjudici	de	l’actuació	de	la	resta	d’administracions	amb	competèn-
cies	en	aquesta	matèria.	

Article	10.	DIMENSIONS	DE	LES	PARADES

Les	 parades	 podran	 tenir	 unes	 dimensions	 de	 dos	metres	 lineals	
com	a	mínim	i	un	màxim	de	cinc	metres	lineals	exceptuant	els	ca-
mions-	botiga.
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L’amplada	del	lloc	de	venda	serà	de	dos	metres	i	mig,	excepte	en	els	
llocs	que	no	sigui	possible	per	falta	d’espai.	L’espai	es	distribuirà	en	
un	metre	de	taulell,	mig	metre	de	passadís	de	venda	i	un	metre	per	
utilitzar	com	a	magatzem.	Els	articles	ofertats	hauran	d’exposar-se	
a	una	distància	del	sòl	no	inferior	a	80	centímetres.
L’Ajuntament	establirà	la	zona	que	ha	d’ocupar	la	parada	(línia	de	
sortida	i	de	darrera	la	parada)
Entre	cada	lloc	de	venda	caldrà	mantenir	una	distància	de	separació	
de	mig	metre	sense	cap	mena		d’utilització	o	d’ocupació.	Té	com	a	
finalitat	separar	els	llocs,	el	pas	de	venda	i	el	pas	de	persones.	No	
podrà	ser	ocupat	per	cap	mena	d’article	ni	altres	elements	que	im-
possibilitin	el	pas,	i	queda	taxativament	prohibit	ocupar-lo	per	cap	
dels	llocs	confrontats.
Les	parades	que	darrera	 seu	 tinguin	un	establiment	 comercial	no	
podran	tapar-lo	amb	tendals	o	altres	elements,	permetent	en	tot	cas	
la	visió	de	l’establiment	comercial	des	de	la	via	pública.	Pel	què	fa	
als	camions	-	botigues	se’ls	hi	assignarà,	si	s’escau,	un	concret	em-
plaçament	respectant	en	el	major	possible	la	seva	l’antiguitat.
Només	en	casos	puntuals	i	excepcionals	i	a	criteri	de	la	corporació	
municipal	 es	 podrà	deixar	 el	 vehicle	de	 treball	 darrera	 la	 parada	
sempre	i	quan	no	ocupi	més	de	2,5	metres	d’amplada	i	no	tapi	cap	
establiment	comercial	al	darrera.

CAPÍTOL	IV

FUNCIONAMENT	DEL	MERCAT

Article	11.	ADJUDICACIÓ	DEL	NÚMERO	DE	LA	PARADA

Tots	 els	 marxants	 que	 assisteixin	 als	 mercats	 de	 la	 via	 pública	
d’aquesta	vila	hauran	d’obtenir	la	corresponent	autorització	muni-
cipal	i	la	targeta	d’identificació	municipal.
Cap	venedor	no	podrà	establir-se	sense	haver	obtingut	la	indicada	
autorització	que	haurà	d’ésser	exhibida	de	manera	visible	i	perma-
nent	als	llocs	de	venda.
No	 es	 permetrà	 la	 modificació	 del	 lloc	 de	 venda	 assignat	 per	
l’Ajuntament	sense	autorització	municipal	prèvia.

Article	12

La	llicència	municipal	anirà	acompanyada	de	la	corresponent	targe-
ta	d’identificació	amb	les	següents	característiques:

-	Nom	i	cognoms	del	titular
-	Número	i	lloc	d’adjudicació
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-	Nombre	metres	lineals	autoritzats
-	Activitats	a	desenvolupar
-	Article	que	es	ven
-	Núm.	DNI

CAPÍTOL	V

LLISTA	D’ESPERA

Article	13

L’Ajuntament	de	Bellcaire	d’Empordà,	si	s’escau,	per	cobrir	les	va-
cants	o	baixes	dels	mercats,	per	ampliació	dels	llocs	i	sempre	que	ho	
cregui	convenient,	realitzarà	una	llista	d’espera,	que	tindrà	exposa-
da	al	tauler	d’anuncis	de	l’Ajuntament	i	en	donarà	còpies	a	les	as-
sociacions	de	marxants	degudament	constituïdes,	per	tal	de	poder	
regular	el	mercat	i	fer	un	seguiment	de	la	llista	d’espera.

La	llista	d’espera	estarà	constituïda	per	totes	aquelles	persones	que,	
mitjançant	 instàncies,	 sol·licitin	 llocs	 i	 ampliacions	 de	 parada	 als	
mercat	de	Bellcaire	d’Empordà.

Tindran	prioritat	per	entrar	al	mercats	setmanal:
•			les	persones	amb	residència	propera	al	municipi	per	tal	que	tin-
gui	més	facilitar	d’assistència	com	a	parada	al	mercat	

•			els	productes	de	les	quals	no	existeixin	en	el	mercat	setmanal
•			la	persona	que	acrediti	haver	tingut	anteriorment	una	parada	al	
municipi	i	que	no	hagués	pogut	continuar-la	al	seu	moment	per	
malaltia	greu	o	causa	de	força	major

•			qualsevol	persona	que	 realitzi	mercats	 en	d’altres	poblacions,	 i	
així	ho	acrediti,	sempre	i	quan	existeixin	vacants	i	hagi	estat	de-
gudament	valorada	i	acordada	la	necessitat	municipal	d’accedir	
a	l’increment	o	manteniment	de	parades.	

Únicament	podran	optar	 a	 l’ampliació	de	parada	 els	 titulars	dels	
llocs	de	venda	 situats	 en	 la	mateixa	fila	del	 que	 es	 trobi	 vacant	 i	
sempre	que	l’ampliació	no	perjudiqui	tercers	interessats.

També	caldrà	tenir	en	compte	aquests	criteris:

Per	entrar	a	la	llista	d’espera	caldrà	haver	aportat	tota	la	documen-
tació	exigida	per	aquesta	normativa.	En	cas	contrari,	s	no	s’entrarà	a	
la	llista	d’espera	fins	a	la	data	d’aportació	per	registre	d’entrada	de	
la	documentació	en	la	seva	totalitat.
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Tindran	preferència	per	optar	a	l’ampliació	dels	llocs	de	venda	els	
de	superfície	més	petita	en	relació	als	de	superfície	més	gran.

Per	continuar	a	la	llista	d’espera	caldrà	que	els	interessats	renovin	
anualment	les	seves	sol·licituds.

Perdrà	el	seu	lloc	d’antiguitat	a	la	llista	d’espera	qui	acudeixi	al	mer-
cat	sense	l’autorització	prèvia.

La	no	renovació	anual	d’aquesta	sol·licitud	donarà	lloc	a	la	pèrdua	
de	l’antiguitat,	per	tant	causarà	baixa	de	la	llista	d’espera	del	mercat	
corresponent.

A	la	llista	d’espera	constarà	el	número	d’ordre	corresponent,	nom	
del	sol·licitant,	activitat,	mestres,	i	mes	i	dia	de	la	renovació.

En	cas	de	coincidències	de	dia,	s’optarà	per	ordre	alfabètic.

Esporàdicament	 es	 concedirà	 llicència	 municipal	 temporal	 (per	
temps	limitat)	a	aquelles	persones	que	siguin	productors	agraris	del	
municipi	i	disposin	d’articles	del	camp	en	estoc.

Tots	els	criteris	d’aquest	precepte	seran	degudament	valorats	per	la	
Corporació.

CAPÍTOL	VI

DELS	COMERCIANTS

Article	14.	REQUISITS	PER	A	L’EXERCICI	DE	LA	VENDA	NO	SE-
DENTÀRIA

Per	a	l’exercici	de	la	venda	no	sedentària	en	el	mercat	de	Bellcaire	
d’Empordà,	els	marxants	hauran	de	complir	els	següents	requisits:
•			Ser	persona	física	o	jurídica.
•			Estar	donats	d’alta	 a	 l’epígraf	o	 als	 epígrafs	 corresponents	 a	 la	
quota	de	l’impost	d’activitats	econòmiques.

•			Estar	donats	d’alta	en	el	Règim	de	la	Seguretat	Social	que	els	co-
rresponguin	(agrari	o	normal).

•			En	cas	de	treballadors,	a	més	d’autònoms,	justificant	d’estar	d’alta	
com	a	tal	empresa.

•			Complir	 tots	 els	 requisits	 que	 estableixen	 les	 reglamentacions	
aplicables	als	productes	que	tinguin	a	la	venda.

•			Disposar	de	la	corresponent	autorització	municipal	per	exercir	la	
venda	no	sedentària.
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•			Parar	en	el	lloc	autoritzat.
•			Exhibir	 permanentment	 en	 lloc	 visible	 de	 la	 parada	 la	 targeta	
d’identificació	municipal,	juntament	amb	la	corresponent	llicèn-
cia	municipal.

•			Quan	es	tracti	de	venedors	estrangers	acreditar,	a	més,	estar	en	
possessió	del	permís	de	residència	i	de	treball	per	compte	propi,	
així	com	acreditar	el	compliment	d’allò	que	estableixin	 les	nor-
matives	vigents	específiques.

•			Pagar	els	tributs	que	les	ordenances	municipals	estableixin	per	a	
aquests	tipus	de	venda.

•			Disposar	d’una	assegurança	de	responsabilitat	civil	de	la	parada	
d’una	cobertura	mínima	de	300.000€.

CAPÍTOL	VII

ADJUDICACIÓ	DE	PARADES

Article	15.	REQUISITS	D’INSTAL·LACIÓ

Els	 marxants	 només	 podran	 instal·lar-se	 en	 els	 mercats	 del	 ter-
me	municipal	de	Bellcaire	d’Empordà	desprès	d’obtenir	 la	 llicèn-
cia	municipal	 i	 la	corresponent	exhibició	a	la	parada	de	la	targeta	
d’identificació	municipal.

Article	16.	AUTORITZACIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

L’Ajuntament	 autoritzarà	 l’ocupació	 de	 cada	 lloc	 de	 venda	 des-
près	d’una	petició	prèvia	de	l’interessant	i	d’estar	inclòs	a	la	llista	
d’espera.	Els	venedors	que	 ja	gaudeixin	de	 llicència	municipal	de	
parada	fixa	la	conservaran	i	es	respectarà	la	seva	antiguitat.	Les	va-
cants	s’incorporaran	al	final	del	recinte	del	mercat.	L’antiguitat	vin-
drà	donada	per	l’ordre	numèric	que	anirà	de	menor	a	major.

Article	17.	VIGÈNCIA	DE	L’AUTORITZACIÓ

La	concessió	de	la	llicència	tindrà	la	durada	d’un	any,	termini	que	
començarà	a	regir	de	l’1	de	gener	fins	al	31	de	desembre	i	es	prorro-
garà	per	períodes	iguals.

Article	18

Les	sol·licituds	de	renovació	de	la	corresponent	llicència	municipal	
hauran	de	presentar-se	a	l’Ajuntament	en	el	període	comprès	entre	
els	dies	1	de	novembre	i	el	10	de	desembre.	Si	transcorregut	el	termi-
ni	manca	la	documentació,	es	produirà	la	caducitat	de	la	concessió	
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de	la	nova	llicència	municipal	i	aquell	any	no	es	podrà	parar.	Caldrà	
acompanyar	la	següent	documentació:
•			Comprovant/s	d’estar	donat	d’alta	al	règim	de	la	Seguretat	Social	
que	correspongui	i	d’haver	realitzat	el	pagament	de	les	cotitza-
cions	relatives	al	darrer	any.

•			Rebuts	de	pagament	d’ocupació	de	la	via	pública.
•			2	Fotografies.
•			Quan	es	 tracti	de	comerciants	estrangers,	acreditació	d’estar	en	
possessió	del	permís	de	residència	i	de	treball.

•			Certificat	 d’Hisenda	 on	 s’acrediti	 que	 s’està	 donat	 d’alta	 de	
l’Impost	d’Activitats	Econòmiques	corresponent.

•			Documentació	que	acrediti	haver	contractat	i	estar	al	corrent	de	
l’assegurança	de	responsabilitat	civil	prevista	a	l’article	14.

Article	 19.	 RECEPCIÓ	 DE	 LA	 LLICÈNCIA	 I	 DE	 LA	 TARGETA	
D’IDENTIFICACIÓ	MUNICIPAL	PER	ALS	MARXANTS.

La	recepció	de	la	llicència	i	de	la	targeta	d’identificació	municipals	
es	farà	dins	de	cada	any.	En	cas	de	no	recollir-la,	s’entendrà	que	no	
hi	estan	interessats	i	això	causarà	la	baixa	automàtica	de	la	llista	de	
parades		fixes	i	passarà	el	torn	a	la	llista	d’espera	amb	l’ordre	corres-
ponent	per	ocupar	la	baixa.

A	l’hora	de	recollir	la	llicència	i	la	targeta	d’identificació	municipals,	
caldrà	acompanyar	el	rebut	del	pagament	del	mercat	corresponent	
a	l’any	en	curs.

Article	20.	CONCESSIÓ	DE	L’AUTORITZACIÓ

Amb	una	petició	prèvia	de	 l’interessat	 i	 la	posterior	comprovació	
de	la	documentació	de	la	documentació	exigida	en	la	renovació	o	
concessió	de	noves	llicències,	l’Alcalde	o	persona	en	qui	delegui	au-
toritzarà	l’ocupació	de	cada	lloc	de	venda.

Article	21

1.-	La	concessió	de	la	llicència	podrà	quedar	anul·lada,	sense	dret	
a	indemnització	ni	possibilitat	de	reclamació,	pels	següents	supò-
sits:
a)		En	cas	de	ser	modificada	l’organització,	l’emplaçament	o	les	ca-
racterístiques	del	mercat	ambulant	o	per	l’anul·lació	del	mercat.	

b)		Per	 manca	 de	 pagament	 dels	 drets	 d’ocupació	 establerts	 a	
l’Ordenança	Fiscal	corresponent,	que	s’hauran	d’abonar	d’acord	
amb	el	calendari	del	contribuent	fixat	per	a	cada	any.	
Es	fixen	150	€	anuals	en	concepte	de	ocupació	de	 la	via	públi-
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ca	per	cada	parada.	Pels	camions	botiga	de	més	de	6	metres	de	
llarg	es	fixen	175	€	anuals	en	el	mateix	concepte.	Per	cada	nova	
parada,	ja	sigui	per	no	existir	anteriorment	o	que	sí	existís	però	
hagués	deixat	de	parar	al	mercat	per	qualsevol	motiu	i	la	tornés	a	
sol·licitar,	un	import	de	100	€	de	quota	d’alta.
Els	 rebuts	que	no	hagin	 estat	 fets	 efectius	dintre	del	període	
de	cobrament	seran	cobrats	per	la	via	de	constrenyiment	i	els	
interessats	perdran	els	drets	sobre	els	respectius	llocs	fixos	re-
servats	per	a	ells	en	el	supòsit	que,	amb	una	notificació	prèvia	
i	en	el	termini	de	quinze	dies,	no	compleixin	amb	l’esmentada	
obligació.

c)			Per	manca	d’assistència	durant	quatre	dies	de	mercat	consecu-
tius	 o	 sis	 d’alterns	 sense	 la	 deguda	 justificació.	 Les	 absències	
per	vacances	no	seran	tingudes	en	compte,	però	hauran	de	ser	
sol·licitades	amb	quinze	dies	d’antelació	i	assenyalar-ne	la	dura-
da,	que	no	podrà	excedir	d’un	mes.

d)		per	tràspas	de	la	titularitat	o	de	l’explotació	de	lloc	de	venda	sen-
se			autorització	municipal	corresponent.

e)		Per	la	manca	reiterada	de	la	neteja	del	lloc	de	venda	i	del	seu	en-
torn	durant	i	un	cop	finalitzat	el	mercat.

Les	autoritzacions	municipals	per	a	l’exercici	de	la	venda	no	seden-
tària	 són	personals	 i	 intransferibles.	Únicament	per	mort,	per	 im-
possibilitat	 física,	 per	 jubilació	 o	per	 cessament	 en	 l’activitat	 serà	
revocada	l’autorització	i	se	n’atorgarà	una	de	nova,	si	se	sol·licita,	
a	 favor	de	 cònjuge	o	persona	 amb	qui	 es	 trobi	 lligat	 per	 anàloga	
situació	d’afectivitat	 i	 convivència,	 en	aquest	últim	cas	acreditant	
aquesta	situació,	o	a	un	descendent	de	primer	o	segon	grau	o,	si	no	
en	té,	a	favor	de	l’empleat	en	les	tasques	de	venda	que	estigui	en	
correcta	situació	legal,	que	porti	un	mínim	de	cinc	anys	treballant	
en	el	mateix	lloc	de	venda	i	que	reuneixi,	a	més	a	més,	els	requisits	
de	l’article	14.

Article	22.	PROHIBICIÓ	DE	PUBLICITAT	ACÚSTICA.

Queda	prohibida	qualsevol	tipus	de	publicitat	acústica	emesa	per	
aparells	amplificadors	o	similars.	S’exceptuen	d’aquesta	prohibició	
els	venedors	de	discs	o	cassettes,	als	quals	es	permet	la	reproducció	
sonora	dels	productes	que	tinguin	a	la	venda,	sempre	que	el	volum	
no	sigui	excessiu,	i,	en	tot	cas,	sempre	dintre	dels	límits	previstos	a	
la	normativa	sobre	contaminació	acústica.

En	el	cas	que	consti	més	de	tres	advertiments	escrits	per	excés	de	
volum,	la	corporació	municipal	de	Bellcaire	d’Empordà	podrà	res-
cindir	la	autorització	atorgada.
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Article	23.	PROHIBICIÓ	D’UTILITZACIÓ	DE	TENDALS	COM	A	
SUPORT	D’ARTICLES

No	es	podran	col·locar	en	els	tendals	ni	en	les	marquesines	dels	llocs	
de	 venda	mercaderies	 o	productes	 que	puguin	 representar	 algun	
perill	per	als	vianants,	que	puguin	obstaculitzar	el	pas	tant	a	la	via	
pública	com	en	els	espais	de	pas	entre	llocs	de	venda.

CAPÍTOL	VIII

DELS	LLOCS	DE	VENDA

Article	24.	OCUPACIÓ	DELS	LLOCS	DE	VENDA

Els	 llocs	 de	 venda	 seran	 ocupats	 personalment	 pel	 titular	 de	
l’autorització.	Únicament	per	malaltia	o	per	una	altra	raó	de	força	
major,	 degudament	 justificada	 davant	 l’Ajuntament,	 podran	 ser	
ocupats	pel	cònjuge,	un	fill,	un	germà	o	una	persona	treballadora	
que	estigui	donada	d’alta	en	el	Règim	de	la	Seguretat	Social.
Les	esmentades	persones	restaran	obligades	a	tenir	el	mateix	article	
de	venda,	a	utilitzar	el	mateix	vehicle	i	les	instal·lacions	del	titular.

CAPÍTOL	IX

DE	LA	NETEJA	I	LA	HIGIENE	DEL	MERCAT

Article	25.	HIGIENE	DEL	LLOC	DE	VENDA

Els	marxants	hauran	de	mantenir	el	lloc	de	venda	i	el	seu	entorn	en	
perfectes	condicions	de	neteja	durant	el	mercat	i	en	acabar	el	mateix,	
tot	recollint	 la	brutícia	 i	deixalles.	Hauran	de	posar	una	protecció	
tipus	lona	per	tal	de	poder	protegir	el	terra	de	la	brutícia.	
Els	marxants	han	de	vetllar	per	la	bona	imatge	del	mercat,	tant	pel	
que	fa	a	les	mercaderies	com	als	llocs	de	venda.
No	es	permet	desembalar	en	el	mercat	articles	de	gran	volum	que	
generin	gran	quantitat	de	deixalles.

Article	26.	RECOLLIDA	SELECTIVA	DE	DEIXALLES

Serà	 també	 deure	 dels	marxants,	 durant	 el	mercat	 i	 en	 finalitzar	
aquest,	de	recollir	totes	les	deixalles	pròpies	de	l’activitat	i	diposi-
tar-les	als	 contenidors	de	 recollida	 selectiva.	Les	deixalles	hauran	
d’estar	degudament	introduïdes	dins	els	contenidors	a	fi	de	facilitar	
els	treballs	de	recollida	selectiva	i	evitar-ne	l’escampadissa.
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Article	 27.	 UBICACIÓ	DE	 CONTENIDORS	 SELECTIUS	 (ÚS	 EX-
CLUSIU	DEL	MERCAT)

Els	titulars	de	les	parades	hauran	de	dur	a	terme	la	recollida	selec-
tiva	dels	residus	valoritzables	que	es	generen	durant	el	mercat.	Les	
deixalles	s’hauran	de	dipositar	a	les	minideixalleria	mòbil	instal·lada	
per	l’Ajuntament	que	es	trobaran	ubicades	al	llarg	del	mercat.

La	minideixalleria	inclourà:
-	Un	contenidor	per	posar	el	cartró
-	Un	contenidor	pel	rebuig
-	Un	contenidor	per	plàstics
-	Un	espai	per	col·locar	les	caixes	de	fusta.

Cada	 contenidor	 durà	 un	 distintiu	 que	 identificarà	 on	 han	 de	
col·locar	cada	residu,	aquests	identificatius	seran	d’ús	exclusiu	del	
mercat.	Els	contenidors	es	concentraran	en	uns	punts	determinants	i	
els	marxants	hauran	de	dipositar	els	residus	selectivament	dins	dels	
contenidors	del	mercat.

La	minideixalleria	s’ubicarà	en	l’espai	que	decideixi	l’Ajuntament,	
tot	comunicant	als	marxants	la	seva	ubicació.

Article	28.	ESTABLIMENTS	DE	VENDA	D’ALIMENTS

Els	marxants	que	regentin	aquests	tipus	d’establiments	hauran	de	
complir	estrictament	les	prescripcions	que	contenen	les	reglamenta-
cions	específiques	sobre	condicions	higièniques	dels	establiments	i	
les	parades	que	venen	aliments	a	la	via	pública.

Article	29.	INSPECCIÓ	SANITÀRIA

L’inspector	veterinari	tindrà	al	seu	càrrec	el	control	higiènic	de	les	
instal·lacions	i	dependències	del	mercat	municipal	i	la	inspecció	sa-
nitària	dels	articles	alimentaris	que	es	venguin	i	podrà	ordenar	 la	
correcció	de	les	deficiències	que	s’hi	observin.

CAPÍTOL	X

RÈGIM	D’INFRACCIONS	I	SANCIONS

Article	30.	INFRACCIONS

Les	infraccions	del	present	Reglament	podran	considerar-se:	lleus,	
greus	i	molt	greus.
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1.			SERAN	CONSIDERADES	INFRACCIONS	LLEUS

a)			La	no	exhibició	de	l’autorització	municipal	en	un	lloc	visible	du-
rant	la	celebració	del	mercat.

b)			Desobeir	la	prohibició	de	desembalar	articles	de	gran	volum.
c)			No	parar	al	mercat	dues	vegades	en	un	mateix	mes	o	tres	vegades	

en	dos	mesos.	
d)			L’incompliment	de	qualsevol	de	les	disposicions	que	es	contenen	

en	 el	present	Reglament,	 llevat	que	 se’ls	 assigni	 la	qualitat	de	
greus	o	molt	greus.

2.	SERAN	CONSIDERADES	INFRACCIONS	GREUS

a)			La	variació	de	l’emplaçament	del	lloc	de	venda	sense	la	corres-
ponent	autorització.

b)			La	circulació	amb	vehicles	dintre	del	recinte	del	mercat	fora	de	
les	hores	establertes.

c)			La	manca	d’assistència	al	mercat	en	els	termes	previstos	a	l’article	
21	del	present	Reglament.

d)			La	mala	imatge	de	les	mercaderies	i	dels	llocs	de	venda	i	la	venda	
d’articles	fora	del	recinte	del	mercat.

e)			La	transgressió	de	les	disposicions	de	l’autoritat	municipal.
f)			No	disposar	de	la	documentació	de	compra	o	fabricació	dels	arti-
cles	posats	a	la	venda.

g)			Abocaments	 de	 deixalles	 incontrolats	 al	 terra,	 (sòlid	 o	 líquid).	
Deixar	bosses	de	deixalles	o	papers	escampats	pel	terra,	no	por-
tar	les	deixalles	generades	a	les	minideixalleries,	o	qualsevol	al-
tra	actitud	descuidada	en	la	recollida	de	deixalles.

h)			La	manca	de	tracte	correcte	respecte	als	clients	i	altres	venedors.
i)			L’exposició	de	mercaderies	fora	del	lloc	assignat.
j)			No	parar	al	mercat	durant	3	setmanes	consecutives	o	5	setmanes	
alternatives	en	un	període	de	2	mesos.	

k)			La	reincidència	en	infraccions	lleus,	encara	que	no	sigui	totes	de	
la	mateixa	naturalesa.

3.	SERAN	CONSIDERADES	INFRACCIONS	MOLT	GREUS

a)			Els	traspassos	o	cessions	il·legals	dels	llocs	de	venda.
b)			La	manca	de	pagament	de	les	taxes	municipals	desprès	d’haver	

estat	requerit	expressament.
c)			L’exercici	de	la	venda	sense	autorització	municipal.
d)			Personal	sense	estar	donat	d’alta	a	la	Seguretat	Social.
e)			L’ocupació	del	 lloc	de	venda	per	persones	diferents	de	 les	que	

figuren	a	l’autorització	municipal.
f)			La	provocació	de	 baralles	 o	 actes	 violents,	 o	 la	 participació	 en	
elles.
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g)			La	manca	de	netedat	de	la	parada	i	dels	productes	exposats.
h)			La	participació	de	menors	en	la	venda	del	mercat.
i)			La	venda	o	exposició	en	els	mercats	de	productes	fiscalitzats,	imi-
tacions	o	robats.	La	comissió	d’aquesta	infracció,	en	cas	que	sigui	
objecte	d’obertura	de	diligències	judicials,	comportarà	l’adopció	
de	la	suspensió	de	la	llicència	mentre	durin	aquestes,	com	a	me-
sura	cautelar,	i	en	tot	cas	per	un	màxim	equivalent	a	la	sanció	que	
es	pugui	imposar.

j)			La	manca	de	respecte	o	consideració	cap	a	l’assentador	municipal	o	
a	la	resta	de	personal	assignat	a	realitzar	el	seu	servei	en	el	mercat.

k)			No	parar	al	mercat	durant	6	setmanes	consecutives	o	7	setmanes	
alternatives	en	un	període	de	2	mesos.

l)			La	reincidència	en	infraccions	greus,	encara	que	no	siguin	totes	de	
la	mateixa	naturalesa.

Article	31.	SANCIONS

Les	infraccions	lleus		podran	ser	sancionades	amb:
a)	Amonestació.
b)	Multa	de	50€.

Les	infraccions	de	caràcter	greu	podran	ser	sancionades	amb:
a)	suspensió	temporal	de	la	llicència	fins	a	4	mercats.
b)	Multa	de	100€.

Les	infraccions	molt	greus	podran	ser	sancionades	amb:
a)		suspensió	temporal	de	la	llicència	per	un	període	no	superior	a	
3	mesos.

b)	Multa	entre	101	i	300€.
c)	Retirada	de	l’autorització	municipal	per	un	període	de	6	mesos.
d)	Retirada	definitiva	de	l’autorització	municipal.

Les	sancions	que	donin	la	retirada	temporal	de	l’autorització	mu-
nicipal	només	podran	complir-se	de	l’1	de	juny	al	30	de	setembre.
L’Ajuntament	no	podrà	imposar	mai	cap	de	les	sancions	a	que	es	
refereixen	els	articles	anteriors	prescindir	del	procediment	sancio-
nador	regulat	a	la	Llei	de	procediment	administratiu	corresponent.

Per	graduar	 les	 faltes	 i	 les	 sancions,	a	més	del	que	objectivament	
s’ha	comès	o	omès,	actuant	sota	el	principi	de	proporcionalitat,	cal	
tenir	en	compte:
a)	La	intencionalitat.
b)	La	pertorbació	del	bon	desenvolupament	del	mercat.
c)		Els	danys	produïts	a	l’Ajuntament,	als	usuaris	del	mercat	o	a	la	
resta	de	marxants.
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d)	La	reincidència	en	els	faltes.
e)	La	participació	en	la	comissió	de	la	falta.

En	 tot	 cas,	 s’entendran	 com	 a	 responsables	 de	 la	 comissió	 de	 les	
infraccions	els	titulars	de	l’autorització	administrativa,	ja	sigui	per	
haver-les	comès	directament	o	per	haver	permès	que	persones	vin-
culades	amb	la	seva	parada	les	hagin	comès.
Les	sancions	es	compliran	en	el	mercat	que	s’hagin	comès,	sempre	
i	quant	les	infraccions	comeses	no	siguin	considerades	molt	greus	
(baralles,	agressions,	venda	d’articles	falsificats..)	les	quals	podrien	
portar	al	compliment	de	la	sanció	en	tots	els	mercats	del	municipi.

CAPÍTOL	XI

PERSONAL	MUNICIPAL	AL	SERVEI	DEL	MERCAT

Article	32.	L’ASSENTADOR	MUNICIPAL

L’assentador	municipal,	 que	 podrà	 recaure	 en	 qualsevol	 persona	
contractada	 laboralment	 per	 la	 corporació	municipal	 de	 Bellcaire	
d’Empordà,	 ja	 sigui	personal	 administratiu	o	no	 ,coordinant-los	 i	
adoptarà	en	cada	cas	les	mesures	convenients	per	al	millor	desen-
volupament	i	servei	del	mercat.

Article	33.	FUNCIONS	DE	L’ASSENTADOR	MUNICIPAL

Correspondrà	 al	 personal	 assentador	 el	 control	 i	 registre	 dels	 ti-
tulars	dels	llocs	de	venda	ordinaris	i	del	personal	venedor.	També	
correspondrà	a	l’assentador	situar	els	venedors	en	els	seus	respec-
tius	 llocs	de	venda,	 resoldre	 les	 incidències	que	puguin	 sorgir	 en	
la	instal·lació	i	el	transcurs	del	mercat	i,	en	tot	el	que	afecti	l’ordre	
sanitari	i	la	disciplina	del	mercat,	vigilar	la	seva	neteja	i	disposar	les	
mesures	necessàries	per	al	seu	bon	desenvolupament.
En	tot	cas,	restarà	obligat	a	donar	compte	puntualment	i	diàriament	
dels	 fets	 i	 les	 incidències	 referides	 en	 el	 paràgraf	 anterior	 al	 cap	de	
l’Àrea	de	Promoció	Econòmica	de	l’Ajuntament	i	al	regidor	competent.

CAPÍTOL	XII

DE	LES	FACULTATS	D’INTERPRETACIÓ	D’AQUEST	REGLAMENT

Article	34.	INTERPRETACIÓ	DEL	REGLAMENT	I	RESOLUCIÓ	DE	
CONFLICTES

Els	conflictes	en	la	interpretació	i	en	l’aplicació	d’aquest	reglament	
que	puguin	 sorgir	 entre	 les	 associacions	de	marxants,	 venedors	 i	
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l’Ajuntament	se	sotmetran	al	discerniment	de	la	Junta	de	Govern,	
sens	perjudici	d’utilització	d’altres	vies	que	 legalment	puguin	co-
rrespondre	per	tal	de	dirimir	aquests	conflictes.

L’aprovació	 definitiva	 d’aquest	 Reglament	 esgota	 la	 via	 adminis-
trativa,	 i	al	 tenir	 la	consideració	de	disposició	de	caràcter	general	
únicament	podeu	interposar-hi	en	contra,	d’acord	amb	allò	establert	
a	 l’article	46.1	de	 la	Llei	 29/1998,	de	13	de	 	 juliol,	Reguladora	de	
la	Jurisdicció	Contenciós	Administrativa,	RECURS	CONTENCIÓS	
ADMINISTRATIU	davant	la	Sala	del	Contenciós	Administratiu	del	
Tribunal	Superior	de	 Justícia	de	Catalunya,	en	el	 termini	de	DOS	
MESOS	a	comptar	des	de	la	seva	publicació	en	el	Butlletí	Oficial	de	
la	Província.

La	qual	cosa	es	fa	pública	per	a	general	coneixement.

Bellcaire	d’Empordà,	31	de	juliol	de	2013	

David	Font	i	Saballs	
Alcalde	


