ORDENANÇA REGULADORA DEL FUNCIONAMENT
DELS MERCATS SETMANALS A SANTA COLOMA DE
FARNERS

Capítol I - GENERALITATS
Article 1
La present Ordenança regula les condicions en què s’ha de desenvolupar el
funcionament i la venda als mercats setmanals que se celebren al municipi els
dilluns i els dissabtes, d’acord amb allò que disposa l’article 19 del Decret
legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.

Article 2
El mercat dels dilluns s’instal·larà a la plaça Farners i el dels dissabtes a la
plaça del Firal. La Junta de Govern Local podrà decidir l’extensió del mercat als
carrers i places adjacents, així com ampliar o reduir el número de parades.
En el cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament
d’ambdós o d’algun dels mercats, es procurarà emplaçar-los en un altre lloc
que reuneixi les millors condicions possibles tant pel que fa a la seva situació,
emplaçament, accessos i bones comunicacions, com pel que fa a les serves
condicions intrínseques.
La competència per modificar l’emplaçament s’atribueix al Ple de la corporació,
si la nova ubicació té el caràcter de permanent i definitiva, i a la Junta de
Govern Local si la modificació de l’emplaçament fos temporal per un període no
superior a tres mesos.
Així mateix, per raons motivades d’interès públic, per resolució de la Junta de
Govern Local es podrà acordar la no celebració d’algun dia de mercat, com a
conseqüència de trobar-se la plaça corresponent ocupada per actes de la Festa
Major, fires o d’altres celebracions o actes programats per l’Ajuntament, sempre
que no existeixi un altre lloc idoni disponible.

Article 3
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D’acord amb la tradició, el mercat tindrà lloc tots els dilluns i dissabtes de l’any,
amb independència que s’escaigui en dia festiu o no. Tot allò, amb les salvetats
contingudes a l’article 2.
Article 4
Els titulars de llocs de venda hauran d’entrar, amb els seus vehicles, en el
perímetre destinat a mercat, entre les 6 i les 8 hores del matí dels dilluns o
dissabtes. No es permetrà l’entrada de vehicles abans o després de les
esmentades hores.
Les parades hauran d’estar instal·lades a les 9 hores del matí i els vehicles
hauran d’estar fora del perímetre del mercat a la mateixa hora.
Les parades es retiraran o desmuntaran entre les 13 i les 14 hores. Els vehicles
no podran entrar al recinte del mercat abans de les 13 hores i hauran d’estar
fora a les 14 hores.
Fora dels horaris indicats, no es permetrà cap operació d’instal·lació o de
retirada dels llocs de venda, ni la circulació de vehicles dins del mercat, llevat
de força major.

Capítol II - DELS LLOCS DE VENDA
Secció primera. Classificació
Article 5
Els llocs de venda seran necessàriament fixos, entenent com a tals els que
hagin obtingut la corresponent autorització municipal, d’acord amb el que
disposa aquesta Ordenança.

Secció segona. De l’adjudicació dels llocs
Article 6
Podran parar al mercat com a venedors, tots els que, estant legalment habilitats
per a exercir el comerç no sedentari en aquesta població i al corrent en el
pagament de les obligacions fiscals que els siguin legalment exigibles,
obtinguin de l’Ajuntament l’assignació d’un lloc en el mercat.
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Article 7
Per tal d’acreditar el que disposa l’article anterior, el venedor, en presentar la
sol·licitud corresponent, haurà d’estar en possessió dels següents documents,
que l’Ajuntament haurà d’exigir com a requisit indispensable per procedir a
l’atorgament de l’autorització:
a) Rebut acreditatiu d’estar d’alta i al corrent en el pagament de l’IAE com a
comerciant no sedentari dels articles corresponents, referit a l’anualitat en
curs.
b) Rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les quotes del règim de
la Seguretat Social que corresponguin.
c) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a
aplicar als productes i serveis que es disposin a la venda.
d) En el cas dels venedors estrangers, a més a més dels documents anteriors,
hauran de justificar degudament que estan en possessió dels corresponents
permisos de residència i de treball per compte propi, que els habiliti per
exercir el comerç no sedentari, així com acreditar el compliment d’allò que
estableixi la normativa vigent.

Article 8
Prèvia petició de l’interessat, la Junta de Govern Local autoritzarà l’ocupació de
cada lloc de venda, respectant l’ordre cronològic de presentació de les
respectives sol·licituds.
Tanmateix, l’esmentat ordre cronològic, podrà ésser alterat de forma motivada
per la Comissió de Govern, per tal de diversificar l’oferta i no sobrecarregar el
mercat amb parades dels mateixos gèneres.

Article 9
L’autorització es concedirà pel termini d’un any, i es prorrogarà automàticament
per períodes iguals.
A l’autorització hi constarà l’indret precís on s’ha d’exercir l’activitat i també els
productes concrets per als quals és vàlida.

Article 10
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Únicament es podrà concedir una autorització per cada venedor, sigui persona
física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica (comunitat de béns o societat
civil).
Article 11
El venedor que limiti amb un lloc vacant, no podrà ampliar el propi i ocupar-lo.

Article 12
Els llocs de venda seran ocupats pel titular de l’autorització i amb els productes
per als quals es va concedir aquesta.

Article 13
Els titulars de llocs de venda abonaran la quota anual de les taxes per ocupació
de via pública, durant el primer trimestre de cada any.

Secció tercera. De la pèrdua dels llocs
Article 14
Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran i quedaran sense efecte:

a) A petició del propi titular.
b) Per causa de sanció molt greu, d’acord amb aquesta Ordenança i la
legislació vigent.
c) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessament en el negoci del titular,
sense perjudici del que disposa l’article següent.

Article 15
L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària en els mercats, no
donarà dret al seu titular a fer cap ocupació permanent i només l’autoritza
l’ocupació durant el temps i els dies que es preveuen en aquesta Ordenança.
Les autoritzacions municipals per a l’ocupació d’un lloc de venda no són
transferibles per cap títol. Únicament en el supòsit de mort, impossibilitat física
o jubilació, serà anul·lada l’autorització i lliurada nova llicència, si ho sol·liciten,
a favor del seu cònjuge o, en el seu defecte, a favor dels fills per ordre d’edat,
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amb preferència per al més gran. Només s’acceptarà una subrogació d’aquest
tipus.
Quan es produeixi una vacant d’un lloc de venda, per qualsevol de les causes
previstes en aquesta Ordenança, la Junta de Govern Local podrà adjudicar-la a
un nou titular o bé podrà ocupar-la per una altra parada que ja tingui adjudicat
un lloc al mercat, procedint a l’amortització d’aquest.
Article 16
Qualsevol supòsit de cessió o traspàs del lloc de venda amb infracció del que
disposa l’article anterior, donarà lloc a la immediata anul·lació de la llicència
municipal, sense perjudici de les altres sancions que, d’acord amb aquesta
Ordenança, l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor.

Capítol III - DE LES OBLIGACIONS DELS VENEDORS
Article 17
Els titulars de l’autorització accepten el contingut d’aquesta Ordenança i
s’obliguen a mantenir el lloc de venda, així com els seus voltants, en perfectes
condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat com en acabar el
mateix. També s’hauran d’observar les adequades normes d’higiene i neteja
respecte dels articles en venda, els quals, sempre que les seves
característiques de volum i pes ho facin possible, s’hauran d’exposar a una
distància del sòl no inferior a cinquanta centímetres.

Article 18
L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat, haurà
d’ésser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa parada.
A més, a requeriment de les autoritats o funcionaris municipals, hauran de
mostrar qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 7è.

Article 19
Els titulars de llocs hauran d’instal·lar els seus llocs de venda als emplaçaments
que els hagin estat assignats.
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Article 20
Els mostradors de les parades hauran d’instal·lar-se dins dels límits establerts
per l’Ajuntament, sense que en cap cas la línia davantera d’aquells pugui
sobrepassar la línia que marqui l’Ajuntament.

Article 21
A les parades únicament es podran vendre els gèneres i productes que constin
a l’autorització.
Tots els productes que estiguin a la venda, hauran de tenir degudament
assenyalat el seu preu.

Article 22
Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni
puntals ni mercaderies o productes que puguin representar algun perill pels
vianants, o que puguin obstaculitzar el seu pas.

Article 23
Es prohibeix als venedors produir tota mena de sorolls i emetre qualsevol tipus
de propaganda mitjançant qualsevol tipus d’aparell amplificador del so.
S’exceptuen els venedors de discs i “cassettes”, als que es permet la
reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum
no sigui molest.

Capítol IV - DE LA HIGIENE I DE LA SANITAT
Article 24
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La manipulació i venda dels articles alimentaris s’haurà de fer donant
compliment a les disposicions legals vigents en cada moment, reguladores de
la seva exposició, conservació, manipulació i venda.
La inspecció sanitària dels productes alimentaris que es venguin, es portarà a
terme pels serveis municipals.

Capítol V - DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
Article 25
L’Ajuntament, a través del personal que es designi a l’efecte, podrà
inspeccionar, en tot moment, les parades, tant pel que fa a la seva
documentació, com a la instal·lació i als productes que s’hi vénen.
A banda de les infraccions, la qual sanció sigui competència dels diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament podrà sancionar
també les infraccions que es cometin en relació amb el mercat, d’acord amb el
que es disposa als articles següents.

Article 26
Les infraccions a què es refereix l’article anterior podran ésser de caràcter lleu,
greu o molt greu.

Article 27
Tindran la consideració d’infraccions lleus:

a) La manca de tracte correcte respecte dels clients i altres venedors.
b) La no exhibició de l’autorització municipal en un lloc ben visible, durant la
celebració del mercat.
c) L’exposició de mercaderies fora del lloc que els hagi estat assignat.
d) I, en general, l’incompliment de qualsevol de les disposicions que es
contenen a la present Ordenança, llevat que se’ls assigni expressament la
qualitat de greus o molt greus.

Article 28
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Tindran la consideració d’infraccions greus:

a) La manca de respecte o correcció cap els funcionaris o autoritats municipals.
b) La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense la corresponent

autorització.
c) La circulació amb vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores que
estableix l’article 4t.
d) La manca de netedat en el lloc de venda, així com dels productes exposats
a la venda.
e) La manca de pagament de les taxes municipals en els terminis establerts en
voluntària.
f) La manca d’assistència injustificada al mercat.
g) La reincidència en infraccions de caràcter lleu, si haguessin estat
sancionades amb apercebiment per escrit.

Article 29
Tindran la consideració d’infraccions molt greus:

a) La variació dels productes o gèneres que constin a l’autorització.
b) El traspàs o la cessió del lloc de venda, llevat dels casos previstos en la
present Ordenança.

c) L’acte d’exercir la venda al mercat, sense que li hagi estat concedida la
corresponent autorització municipal.
d) L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin
autoritzades d’acord amb aquesta Ordenança.
e) La manca de pagament de les taxes, amb els corresponents recàrrecs, a
requeriment de l’Ajuntament, una vegada transcorregut el termini de
pagament en voluntària.
f) La venda de productes falsificats, fraudulents, caducats o en mal estat de
conservació.
g) La manca d’assistència injustificada al mercat, més de 3 vegades durant el
mateix any.
h) La reincidència en infraccions de caràcter greu.

Article 30
Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment, suspensió
temporal de la llicència per un mercat o multa fins a 100,00 euros.
Les infraccions greus donaran lloc a suspensió temporal de la llicència fins a
quatre mercats o multa compresa entre 101,00 i 200,00 euros.

8

Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes compreses entre 201,00
i 1.000,00 euros, suspensió temporal de la llicència per un període no inferior a
quatre mercats ni superior a dotze o revocació o retirada definitiva de la
llicència municipal.
En cas de reincidència, les infraccions lleus podran ser sancionades com a
faltes greus i les infraccions greus podran ser sancionades com a infraccions
molt greus.

Article 31
La infracció molt greu consistent en la venda en el mercat sense la
corresponent autorització municipal comportarà l’expulsió immediata del
mercat.
En cas de reincidència se sancionarà, ensems a l’expulsió del mercat, amb
multa fins a 1.000,00 euros, sense perjudici de les altres mesures que
l’Ajuntament pugui adoptar, entre les que es podrà donar la retenció del gènere
a resultes de les comprovacions pertinents.
La infracció tipificada a l’article 29.e) d’aquesta Ordenança, podrà donar lloc a
la incautació dels productes falsificats, fraudulents, caducats o en mal estat de
conservació i a la retirada definitiva de l’autorització.
La infracció tipificada a l’article 29.f) d’aquesta Ordenança, serà sancionada
amb la retirada definitiva de l’autorització o llicència.

Article 32
L’Ajuntament no podrà imposar mai cap de les sancions a què es refereixen els
articles anteriors, prescindint del procediment sancionador regulat a la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior les infraccions lleus que se
sancionin únicament amb apercebiment verbal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la present
Ordenança, l’Ajuntament expedirà targetes d’autorització, amb el número del
lloc que ocupa cada parada, per tal que siguin exposades en lloc visible.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat completament el seu
text i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 57/2003, de
16 de desembre.
Santa Coloma de Farners, 14 de gener de 2008

DILIGÈNCIA per a fer constar que aquesta
Ordenança ha estat aprovada definitivament
pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 21
de gener de 2008.
Santa Coloma de Farners, 21 de gener de 2008
El secretari
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