REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MERCAT A LA VIA PÚBLICA DE
L’AJUNTAMENT DE PORQUERES.
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 1.-OBJECTE
Aquest reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària
exercida en el mercat setmanal del terme municipal de Porqueres, actualment el
divendres, i dels que es poguessin establir amb caràcter setmanal; el seu règim de
funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets
del consumidor.
Article 2.- DIES DE CELEBRACIÓ
D’acord amb el costum establert, el mercat se celebrarà els divendres de cada
setmana, durant tot l’any, amb independència que sigui festiu o no.
Això no obstant, la Junta de Govern, per raons d’interès municipal, podrà modificar
puntualment les dates del mercat o l’emplaçament de les parades.
Article 3.- LLOC D’INSTAL·LACIÓ I PRODUCTES A VENDRE
3.1 El mercat s’ubicarà a la zona de la plaça major situada entre el carrer Jaume
Pahissa, carrer Jaume Balmes i Locals Parroquials.
En el cas que per raons d’interès públic s’hagi de modificar l’emplaçament del mercat,
es procurarà emplaçar-lo en un altre lloc que reuneixi les millors condicions possibles
pel que fa a la seva ubicació, emplaçament, accessos i bones comunicacions.
La competència per modificar l’emplaçament s’atribueix al Ple de la corporació local si
la nova ubicació té el caràcter de permanent i definitiva, i a la Junta de Govern si la
modificació de l’emplaçament fos temporal.
3.2 Els llocs de venda seran fixos, entenent com a tals els que hagin obtingut la
corresponent autorització municipal d’acord amb el que disposa aquest reglament.
Els llocs només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva
autorització, que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa
parada.
S’autoritzarà un màxim de 20 parades. Per a fixar aquest màxim, s’ha tingut en
compte els següents criteris: el sòl públic disponible, la varietat d’oferta comercial
existent al mateix mercat i al municipi, aspectes mediambientals i de política social.
Els llocs de venda per adjudicar es distribueixen segons les tipologies de productes
següents:
nombre de parades
6
2
3
6
3

sector comercial
Quotidià alimentari
Quotidià no alimentari
equipament de la llar
equipament de la persona
altres

Sector quotidià alimentari
Fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, aus, ous, conills, cacera i derivats; pesca
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salada i altres; pastisseria, confiteria, llet i productes làctics; vins i begudes de tota
mena; comerç al detall de productes d’alimentació i begudes en general; plantes i
herbes en herbolaris.
Sector quotidià no alimentari
Productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, papers i altres
productes per a la decoració i productes químics; articles per a la higiene i neteja
personal.
Equipament de la llar
Productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes, tapisseria; mobles (excepte els
d’oficina); material i aparells elèctrics, electrodomèstics i al- tres aparells d’ús domèstic amb
energia diferent de l’elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria,
ornamentació, regals; materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes,
finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes, parquet i mosaic, cistells i articles de suro;
articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres
llocs; llavors, flors, plantes i animals petits.
Equipament de la persona
Tota mena de peces de vestir i lligadures; llenceria i cotilleria; merceria; peces
especials; calçat, articles de pell i d’imitació; confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria
i bijuteria; béns usats.
Altres
Altres productes al detall no especificats, a excepció dels articles per a l’equipament de
la llar no classificats en altres llocs.
Article 4.- HORARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS LLOCS DE VENDA.
Els llocs de venda s’instal·laran des de les 7:00 a les 9:00 hores, i no es permetrà
l’entrada de vehicles ni parades a partir de les 9:00 del matí. Les parades es retiraran
a partir de les 13:00 i fins les 16:00 hores. Fora d’aquest horari, no es permetrà ni la
instal·lació ni la retirada dels llocs de venda.
CAPÍTOL II. AUTORITZACIONS
Article 5.- AUTORITZACIONS
5.1 Les autoritzacions atorgades han d’indicar:
a) Les dades del titular i, si escau, de les persones autoritzades a exercir
l’activitat en la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de
baixes laborals, per raó de maternitat, o situacions similars.
b) Els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.
c) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada.
d) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
e) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell
de detall i concreció que es consideri adient.
f) La durada de l’autorització.
5.2 L’autorització municipal haurà de ser visible en els llocs de venda i identificarà el
tipus de productes autoritzats per vendre en el lloc.

5.3 La variació del tipus de gènere i producte requereix autorització municipal expressa.
L’interessat l’haurà de sol·licitar i no la podrà dur a terme fins que l’Ajuntament l’hagi
autoritzat.
5.4 Les autoritzacions tindran una durada mínima de quinze anys per tal de
permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals
invertits i són prorrogables expressament per períodes idèntics. L’ajuntament
comprovarà anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions
establertes en l’article 6.
5.5 L’ajuntament podrà atorgar autoritzacions per a llocs eventuals, per un període
màxim d’un any, per algun dels motius següents: per afavorir la venda de productes de
temporada, per completar l’equilibri comercial del mercat de manera provisional, per
completar i afavorir l’oferta de productes de proximitat i/o de productors locals, per
permetre l’oferiment al públic de novetats comercials, productes innovadors, serveis a
les famílies o similars.
Article 6.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA.
Per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària al mercat de Porqueres, els
marxants autoritzats hauran de complir les següents condicions:
a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda,
inscrita en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure
l’exercici de la venda no sedentària.
b) Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les
obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals
com autonòmiques i locals.
c) Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la seguretat social que
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles
empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els
familiars als quals es refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sens
perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen
les condicions previstes a la normativa de la seguretat social.
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i
proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i
col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.
e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en
possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del
compliment d’allò que estableixi la normativa específica.
f) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques
que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixin a la venda.
g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si escau, per a la venda d’aquests
productes que ho requereixin.
Article 7.- NOVES SOL·LICITUDS O AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIES
7.1 Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser
automàtics ni poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni
per a les persones que hi estiguin especialment vinculades.
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7.2 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de
concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els
principis de transparència, imparcialitat i publicitat. L’ajuntament aprovarà amb la
suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les bases
corresponents, que han d’incloure els requisits i criteris d’adjudicació, d’acord amb els
criteris que s’estableixen en l’ordenança municipal de venda no sedentària.
En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació
d’autoritzacions al requisit de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció
prèvia en un registre sectorial específic.
L’ajuntament podrà introduir criteris de preferència a favor dels participants del darrer
concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els
requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça que es transmet.
Article 8.- TRANSMISSIONS DE LES AUTORITZACIONS
8.1 Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de
l’autorització que es transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga,
amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens perjudici de la capacitat
d’inspecció i comprovació per a la validació.
L’ajuntament determinarà tant el contingut d’aquesta comunicació prèvia com
l’obligació, si escau, de presentar com a complement de la comunicació una
declaració responsable relativa a les condicions de la modalitat de transmissió de què
es tracti.
En tot cas, el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme
compleix amb totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda no sedentària
en el lloc que adquireix.
8.2 Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots
els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El
transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant
un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de
venda no sedentària.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els
casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no
sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions
anàlogues degudament acreditades.
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa
d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor o
successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el termini de dos mesos, la
mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i
presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren
diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un
escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant
de l’autorització.
Article 9.- EXTINCIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat de marxants
perden la vigència, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació, en
els següents supòsits:
a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.
b) Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.
c) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment
sancionador, motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que

portin aparellada la revocació de l’autorització.
d) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per
incompliment de la llei sectorial o d’aquest reglament, i també quan
l’Ajuntament, per raons d’interès públic, acordi tancar el mercat o modificar-ne
l’estructura.
e) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la
possibilitat de transmissió prevista en l’article 8.
CAPÍTOL III. DELS LLOCS DE VENDA
Article 10.- DIMENSIONS DE LES PARADES
Les parades podran tenir unes dimensions de 2 metres lineals com a mínim i de 12
metres lineals com a màxim.
La fondària de les parades no sobrepassarà els 2’5 metres, llevat autorització expressa
i del pagament de la taxa que correspongui.
Es podran autoritzar parades de dimensions superiors sempre que es justifiquin per les
característiques del camió tenda. Les cabines dels camions comptaran, a efectes
tributaris, com a zona de venda.
Els productes a la venda no poden ser exhibits, en cap cas, directament damunt el sòl
o el paviment, i sempre que les seves característiques de pes i volum ho permetin, han
de situar-se a una altura superior a 50 cms. respecte al nivell del sòl.
Entre cada lloc de venda hi haurà d’haver una distància de separació de 50 cms. sense
cap utilització.
Article 11.- CONDICIONS HIGIÈNIQUES EN EL LLOC DE VENDA
El titular de l’autorització és responsable de mantenir el lloc de venda, així com els
seus voltants, en perfectes condicions de netedat, tant durant la celebració del mercat
com en acabar-lo.
També s’haurà d’observar l’aplicació de les correctes mesures d’higiene en la
manipulació dels productes alimentaris i el compliment estricte de les condicions
higiènico-sanitàries que figuren a la legislació vigent. Respecte a aquest tema cal
considerar especialment els següents punts:
1. Els productes alimentaris que necessitin fred per a la seva correcta conservació
(formatges tendres, embotits frescos, etc…) hauran d’exposar-se en vitrines o
elements de fred i s’haurà d’evitar el trencament de la cadena del fred.
2. Els productes alimentaris que no requereixin fred per a la seva conservació i
que no estiguin correctament protegits pels seus embolcalls hauran d’estar
aïllats del medi i protegits de la manipulació directa mitjançant vitrines
(embotits curats, pesca salada, formatges curats, llaminadures, olives….).
3. Els productes abans esmentats, es manipularan amb les correctes mesures
d’higiene evitant sempre de tocar-los amb les mans en el moment de servir-los.
4. Els prestatges, taulells, vitrines expositores i altres superfícies que puguin estar
en contacte amb els aliments, han de ser de materials adequats i estar en bon
estat de manteniment.
5. Els aliments han d’estar emmagatzemats en recipients i/o embolcalls aptes per a
ús alimentari i així garantir la minimització dels riscos per contaminació.
6. Els vehicles de transport han de ser adequats pel transport d’aliments i
mantenir-se nets i en bon estat.
L’ajuntament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, supervisarà les
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condicions sanitàries, tant dels productes en venda com dels llocs, tot i col·laborant, si
escau, amb altres organismes de l’administració competents amb la mateixa.
Article 12.- RECOLLIDA DE DEIXALLES
Els titulars dels llocs són responsables del compliment de la normativa sobre la recollida
selectiva de residus i han de dipositar les deixalles segons la seva naturalesa en els
contenidors de recollida selectiva que l’ajuntament facilitarà per a cada tipus de deixalla
i en nombre suficient, per mantenir el màxim de net el recinte destinat al Mercat.
Segons la naturalesa del residu es realitzarà el procediment següent:
 Paper i cartró: caixes convenient plegades i separades de la resta de residus.
 Plàstics: sempre separats selectivament, i dins d’una bossa o caixa.
 Matèria orgànica: convenientment separada i col·locada dins del contenidor de
fracció orgànica.
 Caixes de fusta i palets de fusta: convenientment separats i nets.
 Altres residus no contemplats anteriorment: en bosses i col·locats en els
contenidors de rebuig.
Article 13.- ANIMALS DE COMPANYIA
No es permet la presència de gossos o altres animals de companyia en els llocs de
venda del Mercat.
CAPÍTOL IV. EXERCICI DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
Article 14.- EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE VENDA
L’activitat de venda serà exercida personalment pel titular de la llicència, podent ésser
ajudat per dependents, complint tots els requisits legals. Només per causa de malaltia
o una altra raó major, degudament justificada davant l’Ajuntament, podrà ser exercida
per familiars de primer grau, o dependents, i hauran de vendre el mateix gènere i
acudir al mercat amb les mateixes instal·lacions i vehicles del titular.
Article 15.- DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS
a) Els venedors han de realitzar les seves activitats comercials dins els límits
marcats per a cada lloc, i no es podran penjar veles, marquesines ni productes
que obstaculitzin el pas, o puguin representar un perill per als vianants.
b) En cas de falta d’assistència d’un lloc veí, els venedors colindants que ho
sol·licitin podran ocupar de forma puntual aquell lloc vacant, amb un màxim de
15 m. en total, prèvia autorització i pagament de les taxes corresponents, si
s’escau.
c) Els marxants han de mantenir un tracte correcte amb els clients i altres
venedors.
d) Complir amb la normativa de sorolls, abstenint-se de publicitar la mercaderia
amb amplificadors o de col·locar motors i màquines que superin els límits de
sorolls establerts.
e) Només als venedors de cintes magnetofòniques, cd, vídeo, dvd, o similar, els
és permesa la reproducció sonora dels productes que tenen a la venda,
sempre que el volum no sigui excessiu, a criteri de l’assentador.
f) Els llocs ordinaris fixos es limitaran a vendre únicament els gèneres i
productes que constin a l’autorització. Tots els productes que siguin a la
venda hauran de tenir degudament assenyalat el seu preu.

g) Complir amb la normativa sobre Comerç interior, pel que fa als productes a la
venda.
Article 16.- VACANCES
Els marxants tenen dret a gaudir de cinc setmanes de vacances a l’any, prèvia
comunicació per escrit, amb un mes d’antelació, a l’encarregat del Mercat. En cas que
no es comuniqui, serà considerat falta d’assistència.
CAPÍTOL V. PERSONAL I SERVEIS MUNICIPALS AL MERCAT
Article 17.- L’ASSENTADOR MUNICIPAL
L’ajuntament designarà l’assentador, que haurà de ser personal de la plantilla.
Li correspondrà el control del mercat i el registre dels titulars dels llocs de venda i del
personal venedor. També correspondrà a l’assentador/a situar els marxants en els
seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la
instal·lació i transcurs del mercat, i en tot el que afecti a l’ordre sanitari i a la disciplina
de mercat, vigilar la neteja i disposar de mesures necessàries per al seu bon
desenvolupament. Exercir funcions de recaptació de tributs, autoritzar ampliacions
puntuals de llocs de venda, en casos d’absències, i totes aquelles que li siguin
encomanades per l’ajuntament i s’ajustin al seu lloc de treball.
L’assentador haurà de donar compte setmanalment dels fets i incidències al regidor de
l’àrea de mercats o al/la funcionari/a responsable de mercats designat per l’ajuntament.
Article 18.- ORDRE PÚBLIC
El control de l’ordre públic correspondrà manera general al cos dels Mossos
d’Esquadra i altres cossos de seguretat que actuaran en col·laboració amb
l’assentador del mercat i de la Regidoria que tingui encomanada aquesta competència.
Article 19.- RECOLLIDA DE CONTENIDORS
Al finalitzar el mercat, els serveis de neteja municipals procediran a la recollida i
buidatge del tots els contenidors de residus de rebuig i selectiva del recinte.
CAPÍTOL VI.- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
Article 20.- INFRACCIONS
D’acord amb l’article 237 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, el règim d’infraccions
d’aquest Reglament és el regulat a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires.
Article 21.- SANCIONS
D’acord amb l’article 237 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, el règim de sancions
d’aquest Reglament és el regulat a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires.

C/ Rubió i Ors , 1-7 · 17834 Porqueres · Telèfon 972 57 01 02 · Telefax 972 57 04 12 · secretaria@porqueres.cat

Article 22 .- COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT
22.1 La competència per a la imposició de sancions correspon a l’alcalde/ssa, sense
perjudici de la facultat de delegar-la en d’altres òrgans municipals.
22.2 El procediment per a la imposició de sancions i d’altres exigències compatibles
amb les sancions serà el previst a la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, servies i
fires, la normativa que la desplegui, el Decret 278/1993, de 9 novembre, sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbit de competència de la Generalitat , la
Llei 26/2010, la Llei de l’estat 39/2015, de l’1 d’octubre, la Llei de l’Estat 40/2015, de
l’1 d’octubre, i qualsevol altra normativa que les substitueixi o complementi
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari a qui es
designi en la resolució d’incoació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. En tot allò no regulat expressament en aquest Reglament, s’aplicaran les
normes de règim local, la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, la Llei
33/2003, de 23 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i el Decret
162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. Així com la
legislació en matèria de consum i salut pública.
Segona. Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que
incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament modificats o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació de la referida normativa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta derogat el Reglament regulador del mercat setmanal de Porqueres, publicat en
el BOP núm. 127 de 27 de setembre de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l’Ajuntament i
publicat el seu text íntegre en el BOP de Girona, quan hagi transcorregut el termini de
15 dies hàbils que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa.

