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REGLAMENT PEL REGIM DEL MERCAT MUNICIPAL 
DIARI DE LLORET DE MAR 

 
***********************************************************
***** 
 
 

CAPITOL I 
CARACTERISTIQUES GENERALS 

 
 
 Article I.- OBJECTE. 
 
 
 El present Reglament té per objecte la regulació 
administrativa de la venda exercida dins de l'àmbit del 
Mercat Municipal de Lloret de Mar i és d'obligatori 
compliment per a tots els concessionaris d'aquest. 
 
 L'obtenció de qualsevol concessió o lloguer porta 
implícita l'acceptació d'aquest Reglament i la subjecció al 
que ell disposa, així com el que regeixin les Ordenances 
fiscals vigents en cada moment per a l'establiment de les 
corresponents taxes per a l'explotació dels llocs de venda 
del Mercat. 
 
 
 Article II.- HORARIS. 
 
 
 El Mercat estarà obert al públic durant els dies i 
hores que fixi la Corporació Municipal, a proposta del 
Regidor Delegat de Mercat i un cop consultada la Junta o 
representants dels Concessionaris. 
 
 Igualment, la Corporació assenyalarà l'horari 
d'obertura i tancament pels venedors, per tal de poder 
preparar i netejar els llocs de venda, així com per les 
operaciones de càrrega i descàrrega. 
 
 A proposta de l'Associació de Concessionaris, 
l'Ajuntament confeccionarà anyalment un calendari de dies 
festius en els quals el Mercat haurà de romandre tancat al 
públic. 
 
 No obstant el disposat, la Corporació Municipal, si ho 
considera convenient, a proposta del Regidor Delegat de 
Mercats i un cop consultats els concessionaris, podrà 
variar els horaris fixats amb anterioritat. 
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 Independentment, les botigues exteriors situades en 
l'edifici del Mercat Municipal se subjectaran a l'horari 
assenyalat pel comerç en general. 
 
 

CAPITOL II 
PERSONAL 

 
 
 Article III.- AUTORITAT MUNICIPAL. 
 
 
 L'Autoritat Municipal en el Mercat estarà representada 
pel Sr. Alcalde com a Cap de l'Administració Municipal i, 
per delegació d'aquest, el Regidor Delegat de Mercats. 
 
 El Regidor Delegat de Mercats assumirà, en 
representació de l'Alcaldia, la inspecció de tots els 
serveis del Mercat, tindrà cura del seguiment del 
compliment dels acords de l'Ajuntament i rebrà totes les 
queixes, propostes o denúncies que li formulin per a la 
seva resolució personal o per a sotmetre'ls a l'Alcaldia o 
Comissió de Govern Municipal. Així mateix, mantindrà les 
necessaries relacions de col.laboració amb la Junta de 
l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. 
 
 
 Article IV.- FUNCIONARI ADSCRIT AL MERCAT. 
 
 
 L'Ajuntament designarà un funcionari administratiu que 
entre les funcions encomanades i sense que impliqui una 
presència física permanent en el Mercat Municipal, exercirà 
en el aquest les facultats que li assigni aquest reglament 
i les que resultin dels acords adoptats pels òrgans 
competents de l'Ajuntament. 
 
 
 Article V.- FUNCIONS DEL FUNCIONARI ADSCRIT AL MERCAT. 
 
 
 El funcionari administratiu adscrit al Mercat tindrà 
les següents funcions:  
 
 a) Fiscalitzar i inspeccionar els serveis, d'acord amb 
el que prescriu el present Reglament i els acords i 
instruccions que se li comuniquin. 
 
 b) Portarà un registre de concessionaris de llocs de 
venda i de tota mena d'elements adscrits al mercat, en 
relació al plànol d'aquest, el qual obrarà al seu poder i 
en el que s'hi faran constar les següents dades: número del 
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lloc de venda, article que es pot vendre, data de 
l'adjudicació, nom i cognoms de l'usuari, nom de 
l'expenedor, domicili d'ambdos, data del traspàs o de la 
baixa i les observacions que es consideri puguin ser 
precises. 
 
 c) Ordenarà, sempre que ho estimi convenient i al 
menys un cop cada sis mesos, la comprovació de les 
bàscules, peses i mesures dels venedors del Mercat; 
disposarà que es retirin d'ús i decomissarà les que no 
reuneixin les condicions legals, denunciant als infractors 
davant el Regidor Delegat de Mercats, perquè aquest proposi 
a l'Alcaldia la imposició de la multa que procedeixi i, 
donat el cas, cursar la infracció al Jutjat corresponent. 
 
 A fi que es pugui portar a terme aquestes 
comprovacions, tindrà al seu poder una bàscula amb les 
peses i mesures necessàries controlades i garantides pels 
serveis de la Delegació d'Indústria. 
 
 d) Comunicarà al Regidor Delegat de Mercats, sempre 
que la importància del cas ho requereixi, totes les 
deficiències que observi en el servei i tot el que 
succeeixi en el Mercat, sigui de la naturalesa que sigui i 
que perturbi la seva normal marxa ordenada, a fi d'adoptar 
les mesures pertinents en cada cas. 
 
 Remetrà, a més, al final de cada mes un resum de les 
incidències de tota mena hagudes al Mercat durant aquest 
període. 
 
 e) Vetllarà pels interessos dels venedors i 
compradors, procurant que, sota cap concepte, es cometin 
frauds en el pes i en la qualitat dels articles. 
 
 
 Article VI.- ZELADORS. 
 
 
 Es dotarà al Mercat el nombre de zeladors que la 
Corporació Municipal consideri necessari per al bon 
funcionament d'aquest, qui prestaran els seus serveis amb 
la major correcció i disciplina, mantenint un bon tracte 
amb totes aquelles persones que concorrin al Mercat. Rebran 
les ordres relatives al servei directament del Regidor 
Delegat o a través del funcionari adscrit i comunicaran les 
anomalies que observin als mateixos. 
 
 Durant el servei utilitzaran el vestuari o distintius 
que se'ls hi faciliti el municipi, esmerant-se en la 
conservació d'aquestes peces, que hauran de vestir netes i 
sense trencaments. 
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 Article VII.- FUNCIONS DELS ZELADORS. 
 
 
 Són funcions dels zeladors, les següents: 
 

a) Complir amb el major zel les instruccions que rebin 
i haurà de donar compte immediatament de qualsevol 
falta, infracció o abús que s'observi. 
 
b) Efectuar una escrupulosa neteja del Mercat i totes 
les seves dependències; en cas que aquesta funció 
estigués a càrrec de personal no depenent de la 
plantilla municipal, vigilar que això es compleixi.  
 
c) Auxiliar als venedors en tot allò que sigui 
convenient i pugui  contribuir a la bona marxa i 
funcionament dels serveis del Mercat. 
 
d) Auxiliaran a la persona responsable en les 
comprovacions de les bàscules, peses, mesures i pes 
dels articles que expenguin els venedors del Mercat. 
 
e) No podran separar-se del lloc on estiguin prestant 
serveis sense permís previ del Regidor Delegat, qui 
podrà concedir-ho sempre que hi hagi una causa 
justificada. En cas d'urgència i no localitzar-lo ho 
comunicaran al funcionari adscrit al Mercat. 
 
f) Tindran cura de la conservació del mobiliari, eines 
i altres accesoris propietat de l'Ajuntament. 
 
g) En cas que se sostinguin fortes discussions, 
disputes, baralles i altres classes de violència 
intervindran per evitar-les i en donaran compte 
d'immediat a l'autoritat competent. 
 
h) Estarà facultat per fer complir els acords presos 
per l'òrgan competent de l'Ajuntament, fins i tot 
aquells que suposin la prohibició de venda. 
 
i) La custòdia de l'edifici i llocs de venda en ell 
instal.lats, a fi d'evitar la sustracció dels seus 
articles. 
 
j) Hauran d'obrir i tancar les portes a les hores 
establertes i efectuar les rondes necessàries per 
cerciorar-se que, un cop tancat l'edifici, no hi quedi 
dins d'ell cap persona aliena al servei. 
 
k) També tindran sota la seva custòdia les claus del 
Mercat. 
 

4 



l) Hauran de donar part d'immediat de les anomalies 
que observin i dels fets relacionats amb el càrrec que 
se'ls confia, tant aviat els hi arribi qualsevol 
novetat o en tinguin coneixement. 

 
 
 Article VIII.- DISPOSICIO COMU A TOT EL PERSONAL. 
 
 
 Cap empleat podrà percebre, directa o indirectament, 
dels venedors, compradors ni de cap persona que intervingui 
en el Mercat, cap mena de donatiu, obsequi ni gratificació, 
per insignificant que sigui. 
 
 

CAPITOL III 
POLICIA SANITARIA 

 
 
 Article IX.- INSPECTORS VETERINARIS I DE SANITAT. 
 
 
 Tot el que faci referència a la Policia Sanitària de 
subsistència i higiene, es portarà d'acord a la normativa 
aplicable en cada moment. 
 
 Per poder exercir la seva funció, els tècnics 
corresponents tindran accés a l'interior dels llocs de 
venda i al de les cambres, tant individuals com 
col.lectives, que s'hauran d'obrir a requeriment seu. 
 
 S'haurà de tenir cura, expresament, que els serveis de 
desinsectació i desratització s'efectuin amb la 
periodicitat que consideri necessari. 
 
 
 Article X.- HIGIENE DEL LLOC DE VENDA. 
 
 
 Els concessionaris hauran de mantenir el lloc de venda 
en perfectes condicions de neteja en tot moment. 
 
 Tots els venedors hauran de respectar les mesures que 
sobre higiene, tant personal com dels materials, exigeixin 
les actuals normatives legals sobre condicions higièniques 
i sanitàries. 
 
 
 Article XI.- RECOLLIDA DE DEIXALLES. 
 
 
 Serà deure dels concessionaris recollir, en finalitzar 
el Mercat, totes les deixalles pròpies de l'activitat en 
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recipients adequats i segons les indicacions dels zeladors, 
a fi de facilitar els treballs de la seva recollida. 
 
 

CAPITOL IV 
CLASSIFICACIO DELS LLOCS DE VENDA 

 
 
 Article XII.- CLASSES DE LLOCS DE VENDA. 
 
 
 Els llocs de venda seran tots interiors, amb excepció 
dels que actualment ja existeixen, classificats com 
exteriors i que se subjectaran a l'horari de comerç en 
general. 
 
 Entre els interiors existirà un espai destinat als 
pagesos de Lloret de Mar. Serà requisit indispensable per 
sol.licitar la concessió d'un lloc en l'esmentat espai, 
justificar la seva condició d'agricultor i quedarà 
prohibida la venda d'articles que no procedeixin de la seva 
pròpia collita. 
 
 Existirà, també, un lloc especial reservat pels 
pescadors de Lloret de Mar, en el qual podran vendre el 
producte del seu propi treball, sota las mateixes 
condicions exigides als agricultors. 
 
 
 Article XIII.- ARTICLES DE VENDA PERMESOS. 
 
 
 En els llocs de venda del Mercat no es podran vendre 
altres articles que els compresos en la corresponent 
denominació dels llocs (excepte que per acord de la 
Comissió de Govern, previ informe favorable de l'Associació 
de Concessionaris, així es permeti), segons les 
classificacions següents: 
 
BAR.- Està autoritzat per servir al públic en forma de 
consumició tota mena de begudes, cafès, tapes, entrepants i 
menjars. 
 
CARNISSERIES.- Es podran vendre carns fresques de bestiar 
boví, llaner i cabrum, així com els seus productes derivats 
elaborats. 
 
DESPULLES.- Es podran vendre tota mena de despulles de 
bestiar boví, llaner i cabrum. 
 
CONGELATS.- Es podran vendre tota mena d'articles 
congelats, la venda de peix, mariscs i carns hauran d'estar 
embolcallats. 
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DIETETICA I REGIM.- Es podran vendre tota mena d'articles 
de dietètica i règim. 
 
DROGUERIA.- Es podran vendre productes de drogueria i 
productes químics de tota mena a excepció dels 
farmacèutics, alcohol neutre o desnaturalitzat, pintura, 
vernissos, papers per emparerar, plàstics, sabons, 
detergents, articles de neteja i lleixius. 
 
PASTISSERIA.- Es podran vendre tota mena de dolços, 
pastissos, pastes seques, galetes, bombons, xocolates, 
caramels, turrons, massapans, sucre, cafè, begudes 
embotellades amb marca i altres articles de confiteria i 
pastisseria. 
 
XARCUTERIA.- Es podran vendre tota mena embotits curats i 
cuits, carns fredes, pernils, formatges, llars, embotits de 
foie-gras i conserves vegetals enllaunades. 
 
FLORISTERIA.- Es podran vendre tota mena de plantes, 
llavors, flors naturals i artificials, tant tallades com en 
testos, jerros o búcars i tota mena de rams i corones, ja 
siguin plantes, flors naturals o artificials. 
 
FRUITES I VERDURES.- Es podran vendre tota mena de fruites, 
verdures fresques i tubèrculs.  
FRUITS SECS I EN GRA.- Es podran vendre tota mena de grans, 
llegums seques, cereals i les seves farines, fruits secs i 
torrats, patates fregides, cotnes i tota mena d'espècies. 
 
LLEGUMS CIUTES I GRANS.- Es podran vendre tota mena de 
llegums cuites i remollades, ensaladilles i macarrons 
cuits, així com la venda de llegums seques. 
 
MERCERIA.- Es podran vendre tota mena d'articles de 
merceria i paqueteria, com fils, cintes, galons, cordons, 
trenyelles, entredosos, puntes, blondes, vels i randes, 
articles per labors, corbates,  robes de corseteria, 
cinturons, mitges, lligues, mocadors, botons i tota mena de 
fornitures i adornaments per vestits i tocats,  ventalls, 
paraigües, ombrel.les i robes interiors per home, dona i 
nens. 
 
FLECA.- Es podrà vendre tota mena de pa i brioixos, 
rosquilles, ensiamades i en general bolleria ordinària i 
farines de blat. 
 
PEIXATERIA.- Es podrà vendre tota mena de peix fresc o 
congelat i tota mena de mol.luscs, crustacis i mariscs. 
 
PESCA SALADA.- Es podrà vendre tota mena de peix salat, 
sec, remollat o en sal, conserves de tota mena de peix i 
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mol.luscs,  crustacis o animals marins, olives, encurtits i 
conserves vegetals. 
 
PERFUMERIA.- Es podrà vendre tota mena de perfums, articles 
de cosmètica, cremes i pastes de bellesa, polvos, 
desodorants, pintures de llabis, dentrífics i en general 
tota mena de productes destinats a millorar el cutis  o el 
cabell, colònies, sabons cosmètics, articles de perruqueria 
i bisuteria. 
 
POLLERIA O OUERIA.-  Es podrà vendre tota mena d'ous i 
també  gallines, pollastres, ànecs, coloms, conills, caça 
menor i, en general, tota mena de volateria, així com  
productes elaborats derivats dels mateixos. 
 
LLETERIA I FORMATGERIA.- Es podran vendre tota mena de 
productes lactis, iogurs, mantequilles, formatges, 
xocolates i derivats lactis. 
 
CANSALADERIA.- Es podrà vendre carn de porc fresc i salat, 
embotits, pernils, llars i d'altres productes derivats del 
porc. 
 
QUEVIURES.- Es podrà vendre pasta de sopa, sucres, 
xocolates, formatges, carns fredes, conserves enllaunades, 
olis, cacaus i els seus derivats, xicoires, cafès, 
productes de queviures, refrescos i aigues minerals 
embotellades i amb marca. 
 
LICORERIA.-  Es podràn vendre tota mena de caves, vins, 
licors embotellats, així com refrecos i aigües minerals 
embotellades i amb marca. 
 
LLENCERIA.- Es podran vendre mantes, llençols, cobrellists, 
conjunts de llit, manteleries, draps de cuina, toballoles, 
cortines i alfombres de llana, acríliques i troços de roba. 
 
OBJECTES DE REGAL.- s podran vendre tota mena d'objectes de 
regal a excepció dels de perfumeria i floristeria, així com 
de joieria. 
 
LLIBRERIA.- Es podran vendre tota mena d'articles 
d'escriptori, llibreria, papereria, llibres, revistes, 
diaris, sobres sorpresa, dolços, caramels i similars per a 
consum infantil. 
 
FERRETERIA I BRICOLATGE.- Es podran vendre tota mena 
d'articles de ferreteria (a excepció de ganiveteria, 
cuberteries i bateries de cuina), de petits 
electrodomèstics i la confecció de claus. 
 
PERRUQUERIA - SALO DE BELLESA.- Estarà dedicat a les 
especialitats de perruqueria i saló de bellesa. 
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GENERES DE PUNT I CONFECCIO.- Comprendrà la venda de tota 
mena d'articles de gèneres de punt i confecció. 
 
SABATERIA I REPARACIO DE CALÇAT.- Comprendrà la venda de 
tota mena de calçat i els seus articles complementaris, 
així com la reparació de tot tipus de calçat. 
 
APARELLS MUSICALS-ELECTRONICA-VIDEO.- Comprendrà la venda i 
reparació de tota mena d'aparells musicals, així com 
discos, casettes, etc., venda d'aparells i material 
electrònic, de video, de fotografia i components elèctrics. 
 
PLATS PREPARATS PER EMPORTAR-SE.- Comprendrà la venda de 
tota  mena de plats preparats, per emportar-se, quedant 
prohibida la consumició pel client en la pròpia parada. 
 
PARAMENT DE CUINA-PLASTICS-CISTELLERIA-BASAR-JOGUINERIA.- 
Comprendrà la venda de tota mena d'articles de plàstic, de 
platja, cistelleria, joguines, ganiveteria, coberteries, 
bateries de cuina i articles de ceràmica, argila i 
porcellana. 
 
ARTICLES D'ESPORT.- Comprendrà la venda a la menuda d'armes 
de foc de tota mena i articles d'esport i viatge en 
general, així com cartutxeria buida o carregada. 
 
AGENCIA DE VIATGES.- Es dedicarà a la realització de tota 
mena de treballs inherents a una agència de viatges, com 
venda de bitlletatge, contractació de viatges, excursions, 
lloguer d'apartaments i hostalatge, etc., així com el canvi 
de moneda. 
 
 Pels canvis d'activitats que s'autoritzin en el futur 
es procurarà que les activitats coincideixin amb l'Impost 
d'Activitats Econòmiques i es tindrà en compte mantenir 
l'equilibri inicial de les activitats. 
 
 

CAPITOL V 
ADJUDICACIO DE LLOCS I TRASPASSOS 

 
 
 Article XIV.- FORMA D'ADJUDICACIO. 
 
 
 Quan l'Ajuntament recuperi la  concessió de parades, 
s'iniciarà el corresponent expedient per a la seva 
adjudicació, sigui per lloguer o per concessió, d'acord amb 
el previst a la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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 Article XV.- REQUISITS. 
 
 
 Per obtenir la llicència municipal per ocupar els 
llocs destinats als agricultors, hauran de presentar a 
l'Ajuntament el rebut de Contribució Territorial, si són 
els propietaris de les terres que conreen, o el contracte 
d'arrendament, si no ho fossin. 
 
 Igualment, els pescadors hauran de presentar document 
expedit per la Confraria de Pescadors (o organisme que el 
substitueixi) que els acrediti com a tals, a fi d'obtenir 
la llicència municipal. 
 
 Tant uns com els altres no podran, en cap cas, vendre 
el producte de la seva feina al major, sinó que ho faran al 
detall i en les hores autoritzades per a la seva venda. 
 
 
 Article XVI.- DRET DE TRASPAS. 
 
 L'adjudicació d'un lloc de venda crea a favor del 
concessionari el dret a gaudir-ne mentre es mantingui en el 
Mercat la venda de l'article que tenia assignat i compleixi 
les obligacions imposades per aquest Reglament i acords 
complementaris. 
 
 Aquest dret és  personal i transferible per actes 
inter-vivos o mortis-causa, mitjançant el pagament dels 
drets de traspàs, que es regulen de la forma següent: 
 

a) Els traspassos dels llocs de venda no devengaran 
drets de traspàs per l'Ajuntament quan siguin a favor 
del cònjuge o familiar fins el segon grau de 
consanguinitat que lliurament es designi. 
 
b) En els altres traspassos, l'Ajuntament percibirà el 
5% del valor real dels mateixos. 
 
En tots els  casos  els drets estaran calculats, com a 
mínim, pel preu d'adjudicació del lloc en el seu 
inici, disminuït a partir de l'entrada en vigor 
d'aquest Reglament en un 35%. 

 
 Queda  prohibit el traspàs de llocs de venda a títol 
gratuït, llevat dels casos expressament previstos a 
l'apartat anterior. L'Ajuntament, en els casos de traspàs, 
estarà assistit del dret de tempteig. Per tant, qui tracti 
de traspassar un lloc de venda ho haurà de notificar a 
l'Ajuntament, mitjançant instància, en la que s'haurà de 
fer constar el lloc que vol traspassar, nom i domicili del 
concessionari, preu del traspàs i les condicions de 
transmissió. L'Ajuntament haurà de manifestar si usa o no 
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el dret de tempteig, entenent que, si celebrats dos Plens 
ordinaris a partir de la data de presentació de la 
instància no s'haguès notificat res al cedent, aquest 
quedarà en llibertat d'efectuar el corresponent contracte, 
entregant una còpia d'aquest a la Corporació Municipal. 
 
 El dret de tempteig i retracte pel traspàs dels llocs 
de venda del Mercat, a favor de l'Ajuntament, neix des de 
la data d'obertura del Mercat i continuarà fins el final de 
l'adjudicació dels trenta anys. 
 
 Igualment assistirà a l'Ajuntament el dret de tempteig 
i de retracte en el casos següents: 
 
 - Primer.- Si no s'haguès fet la notificació exigida 
en el            
       present article. 
 - Segon.- Si resultés inferior al preu efectiu de la 
trans-       missió a l'assenyalat en la notificació o 
diferents les - 
       condicions essencials d'aquest. 
 
 Aquest dret de tempteig i retracte haurà d'efectuar-lo 
l'Ajuntament, dintre dels trenta dies següents al dia en 
què, haguent-se assabentat del traspàs, ho notifiqui al 
cedent. 
 
 L'òrgan competent per autoritzar els traspassos de 
concessió serà la Comissió de Govern, en tot cas. 
 
 No podrà ser traspassat cap lloc de venda als menors 
d'edat, per actes "inter-vivos", ni als que es trobin sense 
la plenitud de drets civils per a poder contractar. 
 
 Quan es produeix un traspàs en la forma prevista en 
aquest article, s'haurà d'adjuntar el document de cessió de 
la concessió, així com l'alta de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques. 
 
 L'efectivitat d'un traspàs quedarà condicionada a què 
no hi hagi cap deute per part del concessionari. 
 
 El mateix tràmit abans assenyalat serà d'aplicació pel 
traspàs de places de pàrquing, cambres i magatzems. Cal 
tenir en compte que en aquests casos no s'admetrà el 
traspàs a qui no sigui titular de lloc de venda. 
 
 Es permetrà que les persones que tenen adquirits drets 
en pàrquings i magatzems gaudeixin d'ells (malgrat no tenir 
parades a l'actualitat) fins que puguin fer una cessió 
d'aquests. 
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 Article XVII.- LIMITACIO NOMBRE PARADES. 
 
 
 Cap persona física o jurídica podrà ser titular de més 
de quatre llocs en el Mercat de LLoret. No obstant, si les 
circumstàncies  ho aconsellessin, serà suficient l'acord 
adoptat per la Comissió de Govern, previ informe favorable 
de l'Associació de Concessionaris, per deixar sense efecte 
la norma anterior. L'autorització implicaria l'obligació de 
tenir-les obertes i en degut funcionament. 
 
 
 Article XVIII.- AUTORITZACIO LLOGUER. 
 
 
 També per acord de la Comissió de Govern es podrà 
autoritzar el lloguer d'un lloc, una vegada informat 
favorablement per l'Associació de Concessionaris, si causes 
conjunturals ho aconsellen per un millor funcionament del 
Mercat, evitant parades tancades i la seva especulació. El 
lloguer es regirà pel que determina la Llei sectorial 
corresponent i en cap cas podrà superar el temps que resti 
de concessió. 
 
 L'efectivitat d'un lloguer quedarà condicionada a què 
no hi hagi cap deute per part del concessionari. 
 
 Quan es produeix un lloguer en la forma prevista en 
aquest article, s'haurà d'adjuntar el document de lloguer 
de la concessió, així com l'alta de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques. 
 
 

CAPITOL VI 
OBLIGACIONS I DRETS DELS VENEDORS I COMPRADORS 

 
 
 Article XIX.- OBLIGACIONS DELS VENEDORS. 
 
 
 1.- No es permetrà destinar un lloc de venda d'altre 
article del que actualment estigui destinat, llevat que 
així ho acordi la Comissió de Govern a proposta del Regidor 
Delegat de Mercats, una vegada escoltat el parè de la Junta 
de l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. 
 
 2.- Els concessionaris, llevat que es tracti de 
persones jurídiques, estaran obligats a ocupar personalment 
el lloc de venda i es permetrà que el puguin ocupar la seva 
esposa, fills   o d'altres descendents o ascendents que 
visquin en la seva companyia i reuneixin les condicions 
exigides en aquest Reglament. 
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 Solament li serà permès a un concessionari que el 
representi altra persona aliena als familiars esmentats en 
el paràgraf anterior, en cas de malaltia o absència 
temporal, no podent excedir aquesta  substitució del 
termini de tres mesos. 
 
 3.- Cap lloc de venda podrà romandre tancat per 
període que excedeixi d'un mes, llevat que el seu titular 
tingui expressa autorització de tancament concedida per 
l'Ajuntament. Es considerarà dintre d'aquest, el període 
d'un mes de vacances. 
 
 4.- Els concessionaris dels llocs de venda hauran de 
tenir a la vista del públic totes les exigències de 
l'article o articles que vengui sense que pugui, per tant, 
apartar, seleccionar o ocultar part de les esmentades 
existències, llevat els casos  que el Regidor Delegat els 
consideri excepcionals. 
 
 5.- Tots els titulars  dels llocs de venda estan 
obligats a col.locar en ells un cartell en el que 
diàriament constin els preus dels productes i articles que 
venguin i l'indicatiu dels preus en cadascuna de les 
classes de les esmentades mercaderies i no es peremtrà que 
durant les hores de venda s'augmenti el preu que figura en 
els dits cartells.   
 
 6.- Tot venedor està obligat a tenir un perfecte estat 
de neteja, tant de l'interior del seu lloc com al voltant 
d'aquest, i s'hauran de dipositar les deixalles o residus 
en els llocs que a tal efecte siguin determinats pel 
zelador del Mercat. 
 
 7.- Els venedors tenen el deure d'usar bones formes i 
maneres en les seves relacions, així com amb el públic i 
els empleats municipals del Mercat. 
 
 Quan un venedor es consideri ofès per alguna de les 
persones indicades, sense entaular discussió, haurà de 
posar-ho en coneixement dels celadors del Mercat i si no es 
considerès suficientment atès per aquest, podrà comunicar-
ho al Regidor Delegat de Mercats. 
 
 8.- Queda prohibit l'exercici com a venedor a tota 
persona que pateixi alguna malaltia contagiosa o que pugui 
repugnar a la vista del públic, i a aquest efecte haurà de 
presentar un Certificat Oficial del Facultatiu Municipal, 
quan així se li exigeixi. 
 
 9.- Amb especial rigor s'exigirà als venedors el 
compliment de la més esmerada neteja i cura en la venda 
dels seus articles, quedant igualment prohibit que els 
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compradors toquin o grapegin les mercaderies exposades a la 
vista, sobretot aquelles que es prestin a fàcil contagi. 
 
 El paper, les bosses i altres elements que s'utilitzin 
per embolcallar els aliments seran nous i nets, i en cap 
cas s'utilitzaran amb lletra impresa o diaris. 
 
 10.- Els que es dediquin a la venda de carns de tota 
mena, pollastres i gallines, peix fresc o salat, marisc i 
triperia, portaran una bata blanca o de colors pàl.lids i 
davantal sempre blanc, sense el compliment d'aquests 
requisits els zeladors del Mercat no els autoritzarà a 
ocupar els llocs de venda. 
 
 11.- Les peses, balances i mesures que utilitzin els 
venedors dels llocs fixos seran els legalment establerts.  
 12.- Les operacions de pesar i amidar s'efectuaran 
sempre a la vista del públic. 
 
 13.- Els venedors admetran totes les monedes legítimes 
i el paper moneda en curs legal, no estant obligats a 
l'admissió de moneda estrangera. 
 
 14.- La conservació dels llocs de venda és a càrrec 
dels concessionaris. 
 
 També és a càrrec dels titulars dels llocs de venda 
les despeses de consum d'energia industrial, enllumenat, 
gas, aigua i telèfon si n'hi hagués, que s'hi originin en 
els seus respectius llocs, així com les despeses 
d'instal.lació de comptadors, acomeses i treballs d'obres 
particulars que per aquests serveis es tingui necessitat de 
realitzar, previ l'oportú coneixement i autorització de 
l'Ajuntament. 
 
 Les despeses que originen el manteniment d'aquestes 
instal.lacions i de les avaries que en les mateixes es 
produeixin, seran a càrrec del concessionari. 
 
 L'Ajuntament no assumirà responsabilitats per danys, 
sostraccions o deterioraments de mercaderies. 
 
 L'Ajuntament tampoc assumirà la  responsabilitat d'una 
verdadera i pròpia custodia, encara que proveeixi la 
vigilància del Mercat. 
 
 15.- No estarà autoritzada als venedors la sortida del 
Mercat, de carns, peixos frescs de tota mena i de tots 
aquells productes que per qüestions sanitaries o per ser 
considerats de primera necessitat a judici de l'Ajuntament, 
així ho ordenès, i una vegada entrats al Mercat per a ser 
destinats a la venda. El sobrant de l'esmentat gènere serà 
dipositat per la seva conservació en les cambres 
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frigorífiques instal.lades en el propi Mercat, i per aixó 
serà necessari que el concessionari tingui com a mínim dos 
metres quadrats en la cambra per parada.  
 
 16.- En els taulells frigorífics que s'instal.lin en 
els llocs de venda, podran ser exposats els gèneres que es 
venguin en els mateixos, sense que en cap cas puguin ser 
usats pel seu emmagatzematge, llevat que es tracti de 
petites porcions o quantitats. 
 
 No obstant, els llocs que venguin productes 
alimentaris congelats (carns, peixos, fruites, verdures i 
plats preparats) hauran de tenir necessàriament  la 
instal.lació frigorífica adequada (vitrines frigorífiques i 
armaris frigorífics) que per aquests productes es 
mantinguin constantment sota l'acció del fred fins la seva 
venda al consumidor.  
 
 17.- Els concessionaris de llocs fixos tancats, 
tindran en la seva part superior i en lloc ben visible, una 
placa en la qual constarà el nombre del lloc i el nom 
genèric dels articles que es venguin, d'acord amb les 
normes fixades per l'Ajuntament.   
 
 
 Article XX.- DRETS DELS VENEDORS. 
 
 
 1.- Conforme a l'article anterior, els adjudicataris 
podran designar en cas de malaltia o absència temporal, 
persones que el substitueixin en el lloc de venda, prèvia 
autorització de la Comissió de Govern Municipal i mentre 
subsisteixin aquestes circumstàncies que hauran d'ésser 
degudament justificades. 
 
 En els casos esmentats s'hauran de complir els 
requisits següents: 
 
 - ABSENCIES.- L'interessat sol.licitarà per instància 
a l'Ajuntament l'oportuna autorització, indicant el motiu 
de l'absència i la seva durada, que no podrà excedir d'un 
mes des de la data d'autorització i solament en casos molt 
justificats que hauran d'ésser raonats per escrit. 
L'interessat podrà sol.licitar de l'Ajuntament que se li 
concedeixi pròrroga, que en cap cas podrà excedir de dos 
mesos, podent ser desestimada si no es consideren 
suficientment justificats els motius. 
 
 Durant l'absència que no hagi d'ésser superior a 
quinze dies, l'interessat ho haurà de posar en coneixement 
dels zeladors del Mercat, el qual ho participarà d'ofici a 
la Delegació de Mercats, amb la resolució adoptada per ell. 
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 - MALALTIA.-  Les absències motivades per causes de 
malaltia, es  justificaran amb Certificat Mèdic Oficial i 
s'indicarà el temps aproximat de baixa. Quan la malaltia 
hagués d'excedir de tres mesos, el concessionari  del lloc 
de venda sol.licitarà ampliació del permís, éssent 
postestatiu de l'Ajuntament concedir-lo o denegar-lo, i en 
aquest últim cas l'interessat haurà de complir les 
condicions o normes que el propi Ajuntament acordi. 
 
 2.- El concessionari d'un lloc de venda en el Mercat 
podrà tenir al seu servei, per exercir la venda en el 
mateix, personal empleat o dependent, sempre que estigui 
assegurat conforme a la legislació vigent i en possessió de 
la documentació laboral o contracte de treball que els 
justifiqui degudament com a tals; i en tot cas, amb la 
prèvia autorització de l'Ajuntament, al qual estarà obligat 
a comunicar-li les altes o baixes que es produeixin en 
relació al personal. 
 
 Els titulars d'aquests llocs seran sempre i en tot 
moment responsables de les infraccions que en l'ordre 
administratiu, civil o penal es cometin en els esmentats 
llocs. 
 
 3.- El gaudi de les vacances es farà per torns, 
d'acord amb les necessitats del Municipi, i un cop 
expressada l'opinió de la Junta de Concessionaris.   
 
 4.- Tota modificació dels llocs, taules i qualsevol 
altre aparell destinat a la venda d'articles en el Mercat, 
quina construcció fos a càrrec dels destinatari, estarà 
subjecte al model que prèviament hauran de presentar a 
l'Ajuntament, amb la sol.licitud de la reforma, obligant-se 
el concessionari a deixar-lo en el seu primitiu estat, en 
el supòsit de què de ser traspassat, no li interessès  la 
reforma efectuada al nou concessionari. 
 
 Per garantitzar l'obligació que s'imposa, s'haurà de 
constituir una fiança en la Tresoreria Municipal, la 
quantia de la qual determinarà el Delegat del Servei 
d'Hisenda. 
 
 Les execucions de les indicades obres les efectuarà 
sota la direcció de l'Arquitecte Municipal o persona 
delegada per aquest. 
 
 
 Article XXI.- DRETS DEL COMPRADOR. 
 
 
 Tots els compradors tindran dret a fer-se comprovar 
pels empleats adscrits al Mercat, el pes o mesura dels 
gèneres adquirits en el mateix. 
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 Els venedors no podran oposar-se, sota cap pretext, al 
reconeixement dels seus respectius llocs i dels articles 
que es venguin. 
 
 

CAPITOL VI 
DISPOSICIONS GENERALS DELS LLOCS DE VENDA 

 
 Article XXII.- SITUACIO FISICA DELS LLOCS DE VENDA. 
 
 
 S'estableix el principi de què ha d'existir una 
absoluta i total separació entre els llocs de venda del 
Mercat de diferent denominació. 
 
 Unicament podrà autoritzar-se la unificació i 
ampliació de llocs de venda que tinguin una mateixa 
denominació i pertanyin a un mateix titular o familiars 
fins el segon grau. 
 
 Quan dos o més llocs siguin de denominació diferent i 
pertanyin a un mateix titular o familiar fins el segon 
grau, podran unificar-se mitjançant un vidre o taulell de 
marbre blanc de 40 cm. d'alçada, col.locat verticalment 
sobre les taules o taulells dels llocs de venda sempre que 
els articles que es venguin puguin co-existir segons el 
quadre que a continuació es detalla: 
 
 Podran co-existir els llocs amb les denominacions 
següents: 
 
 Bestiar Boví            amb oví i cabrum 
 Bestiar oví i cabrum    amb boví 
 Cansaladeria            amb embotit i xoriceria 
 Polleria                amb oueria 
 Peixateria              amb marisqueria 
 Marisqueria             amb peixetaria 
 Embotits i xoriceria    amb cansaladeria 
 Embotits i xoriceria    amb queviures i conserves 
 Oueria                  amb polleria 
 Pesca salada            amb conserves 
 Conserves               amb pesca salada 
 Conserves               amb queviures, embotits i 
xoriceria 
 Queviures               amb conserves, embotits i 
xoriceria 
 Llegums i cereals       amb fruites i verdures, 
patates i  
                             tubèrculs, plàtans, fruites 
tropi- 
                             cals i tomàquets 
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 Fruites i verdures      amb llegums i cereals, patates 
i  
                             tubèrculs, plàtans, fruites 
tropi- 
                             cals i tomàquets 
 Règim i dietètica       amb queviures 
 Ganiveteria             amb ferreteria 
 Patates i tubèrculs     amb llegums i cereals, fruites 
i  
                             verdures, plàtans, fruites 
tropicals 
                             i tomàquets 
 Plàtans, fruites tro- 
     picals i tomàquets      amb fruites i verdures, 
llegums i  
                             cereals i patates i tubèrculs    
 No podran co-existir amb cap classe de llos les 
denominacions següents: 
 
     Despulles i triperia 
     Olis, sabons i drogueria 
     Gel 
     Menjars i begudes 
 
 Els concessionaris dels llocs de venda en el Mercat 
que desitgin acollir-se a aquests beneficis hauran de 
sol.licitar-ho mitjançant instància dirigida al Sr. 
Alcalde-President de l'Ajuntament, el que previ informe 
favorable dels corresponents serveis, podrà ser autoritzat 
per la Regidoria de Mercats, no permetent-se la unificació 
sense aquest requisit. 
 
 
 Article XXIII.- LLOCS DE VENDA DE CARN, DESPULLES, 
PESCA  
                       SALADA i LLEGUMS CUITS. 
 
 
 Els llocs de venda de carns, despulles, pesca salada i 
llegums cuits, hauran de presentar en la part frontal del 
taulell i en tota la seva longitud, un vidre de 40 cms. 
d'alçada que protegeixi les mercaderies dipositades en el 
taulell, de les excrecions orals (gotes de saliva, alè, 
etc...) dels compradors, així com evitar el magreig 
d'aquests productes alimentaris. Així mateix en els llocs 
de venda de carn i despulles s'hauran de tenir els 
productes dintre dels taulells frigorífics que, per Llei, 
els pertoca. 
 
 
 Article XXIV.- LLOC PER LA VENDA DE POLLERIA. 
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 Els venedors de pollastres, gallines, indiot i d'altre 
volateria, així com peces de caça i conills, els entraran 
al Mercat sense vísceres ni despulles, no permetent-se en 
conseqüència el seu sacrifici en el propi Mercat. 
 
 Serà decomissada tota peça de caça que es comprovi que 
ha estat obtinguda mitjançant aparells o procediments 
prohibits per la Llei. 
 
 
 Article XXV.- LLOCS PER LA VENDA DE DESPULLES I 
TRIPERIA. 
 
 Els venedors de despulles i triperia no podran usar 
recipients d'aspecte repugnant, com tampoc objectes de 
ganiveteria o instruments que puguin causar mal efecte o 
repugnància al públic. 
 
 Que totalment prohibida la neteja de despulles i 
triperia en el propi Mercat. 
 
 
 Article XXVI.- LLOCS PER LA VENDA DE PEIX. 
 
 
 Els venedors de peix hauran de tenir tot el que 
tinguin en el lloc a la vista del públic i no podran, sota 
cap pretext, tenir part de la mercaderia separada, guardada 
o amagada en caixes, cistells o qualsevol altre envàs. 
 
 Es prohibeix totalment la venda d'aquests articles 
quan hagin estat pescats amb explosius o d'altres 
procediments prohibits per la Llei. 
 
 El peix destinat a la venda haurà d'estar ben 
presentat i exposat adequadament damunt els coves, en la 
forma de conservació previst a la legislació vigent. 
 
 No estarà permès en els llocs destinats a la venda de 
peix, l'existència de d'atuells i d'altres estris que 
facilitin les manipulacions nocives de cap classe. 
 
 Tampoc es consentirà la barreja de peixos de diferents 
procedències  i quan en algun cas es col.loquin, s'hauran 
de separar per porcions i en cadascuna d'elles es posarà un 
cartell amb la inscripció o descripció que la distingueixi, 
per exemple: "platja", "costa", "nord", "altura" o d'altres 
significacions que existeixin. 
 
 

CAPITOL VII 
REGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS 
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 Article XXVII.- INFRACIONS. 
 
 
 Seran objecte de sanció les infraccions en què 
incorreixin els concessionaris del Mercat Municipal. Segons 
la seva gravetat podran ser lleus, greus i molt greus. 
 
 Article XXVIII.- FALTES LLEUS. 
 
 
 Tindran la consideració de lleus les faltes següents: 
 
 a) Anunciar amb crits les mercaderies. 
 
 b) Sortir del lloc de venda per a cridar al públic i 
vendre-li els articles exposats. 
 
 c) Estacionar-se dret o assegut fora dels llocs que 
s'ocupen obtaculitzant el trànsit. 
 
 d) Col.locar les mercaderies o envasos fora dels 
llocs, obstaculitzant o dificultant el lliure trànsit del 
públic.  
  
 e) Dipositar les deixalles o escombraries en altres 
punts, que no siguin els assenyalats pel zelador. 
 
 f) Incompliment  de l'horari d'obertura i de 
tancament. 
 
 g) Quan en el mateix lloc de venda es barregin 
articles de co-existència prohibida. 
 
 
 Article XXIX.- FALTES GREUS. 
 
 
 Tindran la consideració de greus les faltes següents: 
 
 a) Estar en descobert en el pagament dels drets i 
arbitris municipals que li corresponguin. 
 
 b) Embolcallar els articles en papers usats, 
manuscrits i impresos.  
 
 c) Usar peses, balances o mesures que no siguin les 
legalment establertes. 
 
 d) Augmentar el preu fixat als articles per 
l'Autoritat competent, si aquests estiguessin establerts o 
taxats. 
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 e) Utilitzar altres procediments per a la conservació 
dels aliments, que no siguin les cambres frigorífiques 
instal.lades en el Mercat.  
 
 f) Quan tractant-se de llocs destinats a la venda de 
carns, les que en ells es vengui bestiar sacrificat que no 
hagin estat controlats pels Serveis Sanitaris 
corresponents. 
 
 g) Quan es defraudi en la qualitat o en el pes dels 
articles. 
 
 h) Quan es venguin articles insalubres. 
 
 i) Quan es venguin altres gèneres o articles que no es 
corresponguin amb la denominació del lloc de venda. 
 
 j) Quan estigui falsejada la fixació de la quantitat 
satisfeta en els casos de traspàs del lloc de venda. 
 
 k) No tenir a la vista els gèneres existents en el 
lloc per a la venda al públic o ocultar part de les dites 
existències. 
 
 l) Convertir els llocs de venda, passadissos i llocs 
d'ús comú en dipòsits d'envasos, sense que pugui servir de 
pretext el fet de no haver-se presentat a recollir-los els 
encarregats d'aquest servei o persones obligades a 
efectuar-lo, o bé no   disposar de prous magatzems o espais 
en el Mercat. 
 
 m) La reincidència en les faltes lleus (tres o més en 
un mateix semestre natural). 
 
 
 Article XXX.- FALTES MOLT GREUS. 
 
 
 Tindran la consideració de molt greus, les faltes 
següents: 
 
 a) Infringir qualsevol dels preceptes assenyalats en 
els apartats 1 i 2 de l'art. XX d'aquest Reglament, per 
gaudir dels drets en ell previstos. 
 
 b) Exercitar accions que pràcticament impliquin per 
part del titular del sots-arrendament el lloc de venda, bé 
sigui a favor de personal contractat com a dependent en el 
mateix o qualsevol altra persona. 
 
 c) El tancament no justificat de la parada per temps 
superior a un mes. 
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 d) Estar en descobert en el pagament dels drets i 
arbitris municipals corresponents a un any o més. 
 
 e) La reincidència en les faltes greus (tres o més en 
un mateix semestre natural). 
 
 f) Qualsevol de les causes previstes com extinció de 
la concessió, en l'art. 260 del Reglament 179/95, de la 
Generalitat, d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
 Article XXXI.- SANCIONS.   
 
 
 Les infraccions lleus seran sancionades amb una 
advertència verbal o escrita. La reiteració pot comportar 
la suspensió temporal de la llicència de venda d'1 a 8 
dies. 
 
 Les de caràcter greu seran sancionades amb multes de  
fins a 25.000'- ptes., o suspensió temporal de la llicència 
de venda des de 9 dies fins a tres mesos. 
 
 Les de caràcter molt greu seran sancionades amb multes 
des de 25.001'- ptes. fins a 100.000'- ptes., o suspensió 
de la llicència des dels tres mesos fins a la retirada 
definitiva de la llicència municipal, en els casos 
previstos en aquest Reglament i en el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 En les infraccions en matèria de Normativa 
Alimentària, quan representin un risc per a la salut  i 
seguretat físiques dels consumidors s'aplicarà el Règim 
Sancionador previst en la Llei 1/90 de 8 de gener de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 Article XXXII.- PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
 
 
 Aquestes sancions s'imposaran, prèvia audiència de deu 
dies a l'interessat, per l'Alcaldia previ informe del 
zelador del Mercat sense cap altre tràmit en el cas de les 
faltes lleus. Per a les faltes greus i molt greus, es 
desenvoluparà l'expedient sancionador de conformitat al que 
preveu la legislació vigent. 
 
 
 Article XXXIII.- ORGANS COMPETENTS. 
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 Els Organs competents per a la imposició de les 
sancions previstes en aquest Capítol seran les següents: 
 - Per a les faltes lleus, l'Alcaldia. 
 
 - Per a les faltes greus, la Comissió de Govern 
Municipal. 
 
 - Per a les faltes molt greus, l'Ajuntament en Ple. 
 
 

CAPITOL VIII 
ZONA D'APARCAMENTS I SERVEIS 

 
 
 Article XXXIV.- UTILITZACIO. 
 
 
 Queda totalment prohibit utilitzar la zona 
d'aparcament per a dipositar envasos, géneres o deixalles 
de qualsevol mena. 
 
 Els espais reservats en l'esmentada zona d'aparcaments 
pels serveis de càrrega i descàrrega, hauran de 
desallotjar-se una vegada efectuades les dites operacions, 
estant totalment prohibit estacionar-se  en aquests espais 
per altres finalitats diferents a les assenyalades. 
 
 
 

CAPITOL IX 
DE LA REPRESENTACIO DELS CONCESSIONARIS 

 
 
 Article XXXV.- REPRESENTACIO DELS CONCESSIONARIS. 
 
 
 Les Associacions dels Concessionaris que tinguin 
parada al Mercat i que estiguin degudament constituïdes, 
representaran als venedors i col.laboraran amb l'Ajuntament 
en tot allò que estigui relacionat amb el Mercat, per tal 
d'aconseguir-ne una millor organització i control. 
 
 

CAPITOL X 
NORMES GENERALS 

 
 
 Article XXXVI.- DISPOSICIO GENERAL. 
 
 
 Queda prohibida la venda ambulant  de tota mena 
d'articles dintre del Mercat, així com també tota mena de 
rifes, escrites o de qualsevol altra forma, a excepció dels 
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que obtinguin la deguda autorització de la Regidoria de 
Mercats, quedant totalment prohibides les manifestacions i 
tot allò que atenti contra la integritat de les persones 
que es trobin en el Mercat.  
 
 

DISPOSICIO FINAL. 
 
 
 El present Reglament entrarà en vigor a partir de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
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