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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT SETMANAL

CAPITOL I. DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Art. 1. Objecte
El present reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària
exercida en el mercat setmanal ambulant del terme municipal de Sant Joan Les Fonts. El
seu règim de funcionament es regeix pels principis de la llibertat de mercat i de la
salvaguarda dels drets del consumidor.
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Art. 2. Concepte i definició
El mercat setmanal ambulant és aquell centre d’activitats comercials realitzades fora
d’un establiment comercial permanent, de caràcter periòdic, i exercides en instal·lacions
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions-botiga, dins d’un perímetre urbà
autoritzat, que comprèn la venda al detall d’articles alimentaris, tèxtils, artesania, etc.
dintre del marc de la legislació vigent.
Art. 3. Àmbit d’aplicació i situació
Aquest reglament serà d’aplicació en el mercat setmanal del terme municipal de Sant
Joan Les Fonts que es troba ubicat a la plaça Major i la Canya.
En cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament del mercat, es
procurarà instal·lar-lo en un altre lloc que reuneixi les millors condicions possibles tant
pel que fa a la seva situació com pel que fa a les seves condicions intrínseques.
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Art. 4. Celebració i horari
D’acord amb la tradició, el mercat setmanal tindrà lloc tots els dimarts ( plaça major) i
dissabte (La Canya) de l’any. No obstant això, quan el dia de Nadal s’escaigui en
dissabte, el mercat se celebrarà el dia de Sant Esteve. Respecte als altres dimarts o
dissabtes festius, regirà el calendari establert a l’inici de cada any per l’Ajuntament de
Sant Joan Les Fonts.
Les parades de venda podran instal·lar-se des de les 6:00 hores fins a les 8:30 hores del
matí, i retirar-se des de les 13:30 fins a les 15:30 hores del migdia. Fora d’aquests
horaris no es permetrà la instal·lació o retirada de parades dels llocs de venda ni la
circulació de vehicles dins del mercat, llevat de casos de força major.
CAPÍTOL III. DELS LLOCS DE VENDA

Secció Primera. Classificació

Art. 5. Els llocs
Els llocs de venda seran necessàriament fixos, entenent-se com a tals els que hagin
obtingut la corresponent autorització municipal, d'acord amb el que preveu aquest
reglament.
Per tal de regular els preus de les fruites i verdures de temporada, es podran autoritzar
parades de venda amb caràcter temporal.
Art. 6. Activitats no autoritzades
L’Ajuntament no autoritzarà la venda d’aquells productes, especialment els alimentaris,
que per llur forma de presentació o per altres circumstàncies no compleixin les normes
tecnicosanitàries exigides.
Art. 7. Dimensions dels llocs de venda
Les parades de venda tindran unes mides màximes de 12 m. de llargada. Les parades de
fruita i verdura i altres productes d’alimentació hauran de tenir una alçada mínima de 80
cm.
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L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts respectarà les mides de les parades autoritzades als
marxants que disposin de llicència abans de l’aprovació definitiva del present reglament.
Secció Segona. Adjudicació dels llocs de venda i regulació del torn d’espera

Art. 8. Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària
Per a l’exercici de la venda no sedentària al mercat de Sant Joan Les Fonts, els marxants
hauran de presentar la següent documentació:
a) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que consten
donats d’alta al Cens d’obligats tributaris en l’activitat econòmica concreta o, si s’escau,
justificant de pagament de l’I.A.E. de l’exercici corrent. NO CAL DEMANAR PQ HO
PODEM SABER PER L’AJUNTAMENT
b) Justificants d’estar al corrent de pagament de les quotes d’autònoms o, si s’escau, dels
butlletins de cotització a la Seguretat Social dels dotze mesos anteriors.
c) Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil del titular i justificant
d’estar al corrent de pagament de la quota de l’assegurança de responsabilitat civil.
d) Fotocòpia del pagament de la taxa municipal per ocupació de la via pública al mercat
setmanal. NO CAL DEMANAR PQ HO PODEM SABER PER L’AJUNTAMENT
e) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que estan en
possessió dels 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.
Art. 9. Vigència de l’autorització
Les autoritzacions seran anuals i es prorrogaran automàticament per un nou termini que
haurà de coincidir amb l’any natural sempre que els titulars compleixin els requisits de
l’article 8.
Conclòs el termini de vigència de l’autorització, els ocupants dels llocs de venda podran
continuar ocupant-los fins al moment en què l’Ajuntament concedeixi les noves
autoritzacions.
Les autoritzacions podran ser revocades per incompliment de la legislació vigent i de les
ordenances municipals, i no donarà dret, en aquests supòsits, a indemnització ni
compensació de cap mena.
Si la reestructuració del mercat ocasionés la supressió de llocs de venda, es respectarà
l’ordre de prelació fixat per l’antiguitat dels titulars d’autoritzacions de venda.
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Art. 10. Torn d’espera
Les sol·licituds dels marxants que no puguin ser ateses per manca de llocs de venda
vacants passaran a integrar el torn d’espera, que es regirà per l’antiguitat de les sol·licituds,
tenint en compte l’ordenació establerta per l’Ajuntament quant a tipus de venda.
L’Ajuntament pot donar prioritat a les sol·licituds de venda de productes que no existeixin
en el mercat setmanal.
És requisit imprescindible per a figurar en aquest torn renovar les sol·licituds
anualment.
Art. 11. Procediment d’ampliació dels llocs de venda
Quan existeixin llocs de venda vacants, l’Ajuntament podrà destinar-los a l’ampliació
de llocs de venda ja existents, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord
amb el següent procediment:
a) Podran optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats en la mateixa fila del
que es trobi vacant. Si no hi ha interessats en l’ampliació, l’Ajuntament podrà concedir
autoritzacions per la venda no sedentària en aquells llocs als inclosos en el torn
d’espera.
b) Tindran preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més
petita en relació als de superfície més gran.
c) Si els interessats en l’ampliació fossin titulars d’una autorització de venda per a llocs
d’igual superfície, la preferència per a l’ampliació estarà en funció de l’ordre d’entrada
de la sol·licitud en el registre general d’entrada de l’Ajuntament.
Art. 12. Traspàs dels llocs de venda
Les autoritzacions municipals per a la venda al mercat setmanal són personals i
intransferibles.
Únicament en els supòsits, degudament justificats, de mort, invalidesa definitiva, jubilació,
o cessació del negoci del titular, l’autorització serà revocada i lliurada una de nova a favor
del cònjuge o persona amb qui es trobi lligat per anàloga relació d’afectivitat i convivència,
en aquest últim cas acreditant la inscripció en el registre de parelles de fet del seu municipi
o una convivència durant els dos anys anteriors al fet justificat, o a un familiar de 1r. o 2n.
grau que prèviament ho sol·liciti o, si no en té, a favor de l’empleat en les tasques de venda
que estigui en correcta situació legal, que acrediti portar un mínim de cinc anys treballant
en el mateix lloc de venda i que reuneixi, a més a més, els requisits establerts a l’article 8.
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Art. 13. Traspassos il·legals
Qualsevol cessió, permuta o traspàs de llocs de venda realitzats sense autorització
municipal prèvia donarà lloc a la immediata revocació de l’autorització, sens perjudici de
les sancions que l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts pugui imposar a l’infractor d’acord
amb el que disposa aquest reglament.
Art. 14. Retirada d’autoritzacions
1. Les autoritzacions per a llocs de venda seran retirades i sense efecte per les següents
causes:
a) A petició del propi titular.
b) Per causa de sanció molt greu, d'acord amb el present reglament i la legislació vigent.
c) Per mort, invalidesa definitiva, jubilació o cessació en el negoci del titular.
d) En cas de deixar d'assistir al mercat 5 dimarts o dissabte seguits ó 8 alterns durant el
semestre sense haver acreditat causa justificada. No es comptabilitzaran els dies que per
inclemències meteorològiques l’ocupació del mercat sigui inferior al cinquanta per cent
dels llocs de venda.
2. Els llocs de venda vacants seran adjudicats per l'Ajuntament en el termini màxim d'un
any a comptar des de la data en què s’hagués produït la vacant, en favor d’un nou titular
d’acord amb el que disposa el present reglament.
CAPÍTOL IV. OBLIGACIONS DELS VENEDORS
Art. 15. Higiene del lloc de venda
El titular de l'autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com els seus
voltants, en perfectes condicions d’higiene, 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 vuitanta cm.

Art. 16. Targeta d’identificació
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La targeta d’identificació de la llicència municipal haurà de mantenir-se en un lloc visible
durant la celebració del mercat setmanal.
Art. 17. Instal·lació de les parades
Els titulars de llicències de venda hauran d’instal·lar les seves parades en els llocs de venda
que els hagin estat assignats d’acord amb el número d’ordre que figuri a la targeta
d’identificació.
Art. 18. Passadissos
Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una distància de mig metre de passadís, excepte
en els llocs on no hi sigui possible.
Els taulells 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 sobresortir de la línia que marqui
l'Ajuntament.
Art. 19. Venda de productes
En les parades únicament podran vendre's 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 de venda al públic.
Art. 20. Prohibicions
1. Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni puntals ni
mercaderies ni productes que puguin presentar algun perill per als vianants, o els puguin
obstaculitzar el pas.
2. Es prohibeix als venedors produir tota classe de sorolls i emetre qualsevol tipus de
propaganda mitjançant qualsevol mena d'aparell amplificador.
Se n’exceptuen els venedors de discos i cassettes, als quals es permet la reproducció sonora
dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum, a criteri de l’Assentador, no
sigui molest.
3. Es prohibeix fer qualsevol tipus de foc a tot el recinte del mercat.
Art. 21. Ocupació dels llocs de venda
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Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de la llicència i els seus familiars
de 1r. grau i/o empleats que hauran de ser autoritzats expressament i figurar en la targeta
d’identificació de la llicència, havent de complir els requisits de l’art. 8.
Aquestes persones podran substituir el titular de la llicència per causa de vacances, malaltia
o qualsevol altre motiu de força major degudament justificada.
Art. 22. Pagament de les taxes municipals
La liquidació de la taxa corresponent es prorratejarà per semestres, havent de fer efectiu el
seu pagament durant el primer mes de cada semestre natural, en el lloc i forma que
l’Ajuntament estableixi.
Art. 23. Autorització per a no assistir al mercat
Quan no s’ocupi un lloc de venda al mercat setmanal per algun dels motius que estableix
l’art. 21 del present reglament, el seu titular haurà d’acreditar la seva absència mitjançant
la presentació al Registre General de l’Ajuntament dels oportuns justificants. De no fer-ho
se li aplicarà el que disposa l’art. 14 d’aquest reglament.

Art. 24. Excedències
Els marxants tindran dret a sol·licitar per escrit a l'Ajuntament una excedència d'ocupació
del lloc assignat al mercat per un període màxim de 3 mesos, sense que això representi la
pèrdua dels seus drets. Els interessats hauran de sol·licitar l’autorització amb antelació
suficient. Aquesta excedència no eximeix de pagar l’anualitat completa.
L’Ajuntament podrà accedir o no a l’esmentada petició, i si ho fa podrà disposar durant
l’esmentada excedència del lloc de venda.
CAPITOL V. PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL MERCAT

Art. 25. L’Assentador municipal
L’assentador municipal, que serà designat per l’Ajuntament, romandrà al mercat
coordinant-lo i adoptarà en cada cas les mesures convenients per al millor
desenvolupament i servei del mercat.
Art. 26. Funcions de l’Assentador municipal
L’Assentador del mercat vigilarà la correcta instal·lació de les parades als llocs de venda i
en l’espai assignats; controlarà l’entrada i sortida de vehicles del mercat per a la càrrega i
Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

descàrrega de mercaderies; resoldrà les incidències que puguin sorgir durant el
desenvolupament del mercat; farà complir les normes de disciplina del mercat i informarà
de les deficiències que observi en matèria de neteja i higiene de les parades i del recinte del
mercat i sobre qualsevol incident que es produeixi.
En tot cas, estarà obligat a donar compte puntual i diàriament dels fets i incidències
esmentats al regidor responsable del mercat setmanal o al tècnic de l’Àrea corresponent.
Art. 27. Seguretat ciutadana
La seguretat ciutadana correspondrà al Regidor de Serveis , el qual actuarà en
col·laboració i seguint les instruccions de l’Assentador municipal, del Regidor responsable
del mercat o del tècnic de l’Àrea corresponent.
CAPITOL VI. REPRESENTACIÓ DELS MARXANTS

Art. 28. La Comissió del mercat de Sant Joan Les Fonts
Les associacions de marxants degudament constituïdes, representaran els venedors i
col·laboraran amb l'Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal
d'aconseguir una millor organització i control del mateix. Amb aquesta finalitat hauran de
ser necessàriament escoltades i se les tindrà en compte en funció de la seva
representativitat.
CAPITOL VII. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

Art. 29. Infraccions
A part de les infraccions i sancions a què es refereix la Llei 1/1983, de 18 de febrer de la
Generalitat de Catalunya, el coneixement de les quals correspon, segons els casos, al
Departament de Comerç i Turisme o al Consell Executiu de la Generalitat, l'Ajuntament de
Sant Joan Les Fonts podrà sancionar també les infraccions que es cometin en relació al
mercat setmanal i d'acord amb allò que disposen els articles següents.
Les infraccions a les quals es refereix l'article anterior podran ésser de caràcter lleu, greu o
molt greu.
Art. 30. Infraccions lleus
Tindran la consideració d'infraccions lleus:
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a) La manca de tracte correcte i respecte amb els 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 al present
reglament, llevat que se’ls assigni expressament la qualitat de greus o molt greus.
Art. 31. Infraccions greus
Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) La venda d’articles no autoritzats.
b) La manca de respecte o correcció envers els empleats municipals que prestin serveis al
mercat.
c) La variació de l'emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització.
d) La circulació de vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores que estableix
l'article 4.
e) La manca de netedat en el lloc de venda, així com la dels productes exposats a la venda.
f) La manca de pagament de la taxa municipal després d'haver estat requerit expressament
perquè ho fes.
g) La reincidència en infraccions lleus.
h) La provocació de baralles o actes violents.
Art. 32. Infraccions molt greus
Tindran la consideració d'infraccions molt greus:
a) El traspàs, permuta o cessió del lloc de venda sense autorització municipal.
b) La venda al mercat setmanal sense autorització municipal.
c) L’ocupació del lloc de venda per persones sense autorització municipal.
d) La reincidència en infraccions greus.
Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

Art. 33. Sancions
Les infraccions seran comunicades per l’Assentador municipal al regidor responsable del
mercat setmanal o al tècnic de l’àrea corresponent, el qual elevarà el seu informe a
l’Alcaldia per a la incoació, si s’escau, de l’oportú expedient sancionador. Les infraccions
lleus seran sancionades amb apercebiment escrit.
Les infraccions greus donaran lloc a una sanció fins a 1.500,00 € o a la retirada de
l’autorització per un termini màxim de tres mesos.
Les infraccions molt greus donaran lloc a la retirada de l’autorització per un termini màxim
de dos anys i sanció fins a 3.000,00 €, sense tenir dret a devolució de la part proporcional
de taxes satisfetes ni a indemnització ni compensació de cap mena.
La infracció molt greu consistent en la venda al mercat sense la corresponent autorització
municipal comportarà l'expulsió immediata del mercat de les persones no autoritzades per
part de la Policia Local qui podrà, a més, incautar el gènere utilitzat per a la venda.
El procediment per a la imposició de sancions serà l’establert al Decret de la Generalitat
de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya (DOGC 29-1193).
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Queda derogat el Reglament de Règim Intern del
mercat setmanal de Sant Joan Les Fonts aprovat en sessió plenària de data 10 d’octubre
de 2011.
DISPOSICIÓ FINAL.- Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de
la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i un cop hagi
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 10 d’octubre de
2011 i publicada al Bop de Girona, núm. 237 de data 14 de desembre de 2011.
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