AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
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972 42 90 79
sgregori@ddgi.es

REGLAMENT REGULADOR DEL MERCAT SETMANAL DE
SANT GREGORI

Capítol I
Generalitats
Art.1
Aquest Reglament regula les condicions amb les quals s’ha de desenvolupar el
funcionament del mercat que setmanalment se celebra en aquesta població,
d’acord amb el que disposa l’article 19 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de
març, sobre comerç interior.
Art.2
El mercat s’instal·larà a la Plaça del Pavelló i Carrer Torrent Vidal.
L’Ajuntament es reserva la facultat de traslladar l’espai assignat al mercat per
circumstàncies justificades, i escoltant sempre l’opinió dels venedors i
comerciants, mitjançant consulta a les associacions legalment constituïdes.
Art.3
S’estableix com a dia de mercat els diumenges de cada setmana, durant tot
l’any.
Art.4
Els llocs de venda s’instal·laran a partir de les 7 del matí a les 9; i es retiraran
a partir de les 13 i fins les 15 h. Fora d’aquests horaris no es permetrà la
instal·lació ni la retirada dels llocs de venda, ni la circulació durant el mateix
dins el recinte del mercat.
Art.5
Les Associacions de Marxats degudament constituïdes, representaran als
venedors i col·laboraran amb l’Ajuntament en tot allò que estigui relacionat
amb el mercat, per tal d’aconseguir, en la mesura possible, una bona
organització i control; per això hauran de ser necessàriament escoltades i se
les tindrà en compte en funció de la seva representativitat.
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Capítol II
Dels llocs de venda
Art.6
a)Els llocs de venda es classificaran pel tipus de mercaderies, destinant per
cada grup de venedors unes places determinades que podran modificar-se
segons les necessitats de cada any. Als efectes d’aquest article, es grafiaran
en un plànol annex tots els llocs de venda amb indicació, en cada cas, del
tipus de mercaderia respectiu.
b)Els llocs seran fixos anuals, entenen com a tals el que hagin obtingut la
corresponent autorització, d’acord am el que disposa aquest Reglament.
c)Es consideraran com llocs eventuals, tots aquells que no tinguin la
consideració de fixes i els que participin esporàdicament en el mercat,
declarant-se aquesta fórmula de venda com a excepcional.
d)Malgrat l’emplaçament concret del lloc de venda assenyalat a l’autorització
municipal,quan sigui necessari i especialment a l’efecte de mantenir el mercat
el més agrupat possible, l’Ajuntament, mitjançant el seu personal assentador,
podrà indicar en cas, l’emplaçament del lloc de venda més idoni per a aquell
dia.
Secció segona.
Adjudicació dels llocs
Art.7
Podran acudir al mercat com a venedors, tots el que estan legalment habilitats
per exercir la venda ambulant en aquesta població i al corrent del pagament de
les obligacions fiscals, que siguin legalment exigibles, prèvia obtenció a
l’Ajuntament de l’assignació d’un lloc en el mercat.
Art.8
Per tal d’acrediar 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.
1. Patent de venda ambulant, acreditativa
del pagament de l’IAE
corresponent a l’anualitat en curs i corresponent a la província de Girona.
2. Tarja de transport del vehicle, quan sigui obligatòria i corresponent a la
província de Girona (més de 2.000kg de pes màxim autoritzat).
3. Rebuts justificant estar al corrent del pagament de les quotes de règim de
treballadors autònoms corresponents als dos mesos anteriors.
4. En el cas dels venedors estrangers, hauran de justificar degudament que
estan en possessió dels permisos de residència de treball, que els habilita
per exercir la venda ambulant, així com acreditar el compliment del que
estableix la normativa vigent.
5. I dues fotografies, tamany carnet.
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Els venedors eventuals queden exempts de presentar els requisits establerts
en l’apartat núm. 5.
Art.9
a)Prèvia petició de l’interessat, l’Ajuntament autoritzarà l’ocupació de cada lloc
de venda en el cas que n’hi hagi disponible.
Per a l’autorització dels llocs s’obrirà un període durant el qual les persones
interessades podran presentar la seva sol·licitud, d’acord amb l’article anterior.
Una comissió decidirà les adjudicacions i la determinació del nombre i
especialitat de les parades, tenint en compte la prioritat dels comerciants
empadronats a Sant Gregori. S’admet la preferència de pagesos amb
productes propis, no de revenda.
Els llocs que quedin lliures es cobriran pel mateix procediment
Les quotes queden establertes en 100 pts. ml/dia
Art.10
L’autorització es concedirà pel que resti d’any natural i es prorrogarà d’any en
any, prèvia petició de l’interessat, que haurà de presentar abans del 31 de
desembre de cada any.
En el supòsit de reestructuració del mercat, que hagi d’ocasionar la supressió
de determinats llocs, es respectarà l’antiguitat, segons l’ordre d’entrada dels
venedors, interessos municipals i mercaderies.
Art.11
Els venedors tindran dret a sol·licitar per escrit a l’Ajuntament una excedència
a l’any d’ocupació del lloc assignat per un període màxim de 3 mesos
, sense que això
signifiqui cap reducció de la tarifa a pagar.
Art.12
El venedor que limiti amb un lloc vacant, no podrà ampliar el propi o ocupar-lo
llevat que hagués presentat la sol·licitud corresponent i li fos acceptada.
Art.13
Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l’autorització.
Només per causa de malaltia o una raó de força major, podran ser ocupats per
parents, ajudants o dependents que acreditin la liquidació corresponents a la
Seguretat Social; havent de vendre el mateix gènere i acudir al mercat amb les
mateixes instal·lacions i vehicles del titular.
Art.14
Els titulars dels llocs de venda abonaran el preu públic corresponent a cada
semestre abans de l’últim dia hàbil del semestre natural anterior. En cas de
noves autoritzacions el pagament de la part proporcional del semestre en curs
serà un requisit previ per l’ocupació.
Secció Tercera
Caducitat de les autoritzacions
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Art.15
Les autoritzacions per a llocs de venda, caducaran i quedaran sense efecte:
1. A petició del propi titular.
2. Per causa de sanció molt greu, d’acord amb aquest Reglament i la legislació
vigent.
3. Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessament del negoci; sense
perjudici del que disposa l’article següent.
4. Amb motiu de no realitzar la sol·licitud de renovació o/i el pagament del preu
públic corresponent, abans de les dades assenyalades en articles anteriors.
5. Per no assistir al mercat durant 6 vegades consecutives o 10 alternatives en
un semestre.
Art.16
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,
jubilació, o pel simple fet de cessar el titular en el negoci per qualsevol altre
motiu serà anul·lada l’autorització, i lliurada nova llicencia si ho sol·liciten a
favor del seu cònjuge o familiar de 1er. o 2on. grau de consanguinitat o afinitat.
Aquest últim dret serà aplicable a les parelles de fet que ho puguin acreditar.
Art.17
Qualsevol supòsit de cessió-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 aquest
Reglament, l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor .
Capítol III
Obligacions del venedors
Art. 18
El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com els
voltants, en perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat
com al finalitzar el mateix. També s’hauran d’observar les adequades normes
higièniques i de neteja respecte als articles de venda, establertes pel
Departament de Sanitat i l’Ajuntament; els quals sempre que les seves
característiques de volum i pes ho facin possible s’hauran d’exposar a una
altura no inferior a vuitanta centímetres respecte al nivell del sòl.
Art.19
L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat, haurà de
ser exposada de manera visible i permanent a la parada.
Art.20
Sense perjudici de l’article 6.3, els titulars de llocs hauran d’instal·lar els seus
llocs de venda en l’emplaçament que, d’acord amb l’autorització municipal els
sigui assignat.
Art.21
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Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una distància de mig metre sense
cap utilització.
Art.22
Els llocs ordinaris només podran vendre els gèneres i productes que constin a
l’autorització.
Tots els productes que estiguin a la venda, hauran de tenir degudament
assenyalat els seus preus.
Art.23
Els venedors no podran penjar a les marquesines o toldos de les parades,
mercaderies i productes que puguin representar algun perill pels vianants o els
puguin obstaculitzar el pas.
Art.24
Es prohibeix als venedors tota classe de propaganda emesa mitjançant
qualsevol tipus d’aparell amplificador .
S’exceptuen els venedors de discs i cassettes, als quals, es permet la
reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda sempre que el
volum, a criteri del personal assentador, no sigui excessiu.
Art.25
Queda prohibit de promoure escàndols, altercats o discussions greus, de cap
mena.
Art.26
Un cop acabat el mercat caldrà deixar el terrenys ocupat degudament net de
caixes i desperdicis.
Capítol IV
Personal municipal al servei del Mercat
Art.27
L’assentador romandrà en el mercat, tot el temps que sigui necessari i
adoptarà en cada cas les mesures convenients pel millor desenvolupament i
servei del mercat.
Art.28
Correspondrà a l’assentador el control i registre dels titulars dels llocs de
venda ordinària i del personal venedor; així com que justifiqui el pagament del
preu públic de la plaça que ocupa.
Art.29
També correspondrà a l’assentador possessionar als venedors dels seus
respectius llocs de venda, resoldre les incidències que poguessin sorgir en la
instal·lació i realització del mercat, i en tot cas, el que afecti a l’ordre sanitari i a
la disciplina del mercat, vigilant la neteja i disposant les mesures necessàries
pel seu bon funcionament.
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En tot cas, restarà obligat a donar compte puntual i diàriament de tots els fets i
incidències a què es refereix el paràgraf anterior a l’alcalde o regidor delegat,
perquè prengui les mesures adients.
Capítol V
De la Higiene i Sanitat
Art.30
L’Ajuntament facilitarà els mitjans i recipients adequats i en nombre suficient
per mantenir en estat de neteja el recinte destinat al mercat.
Art.31
La inspecció sanitària dels productes alimentaris que es venguin, es portarà a
terme pel mateix assentador autoritzat o per la persona en qui delegui
l’Ajuntament.

Art.32
Queda prohibida l’assistència al mercat dels venedors acompanyats de gossos
o altres animals domèstics o de companyia, llevat que siguin destinats a la
venda, els quals hauran de romandre en habitacles adients, d’acord amb la
normativa vigent.
Capítol VI
De les infraccions i sancions
Art.33
A part de les infraccions i sancions corresponents a què es refereix el Decret
Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, el coneixement de les
quals correspon , segons els casos, al Departament de Comerç, Consum i
Turisme i al Consell Executiu de la Generalitat, l’Ajuntament podrà sancionar
també les infraccions que es cometin en relació amb el mercat i d’acord amb el
que es disposa en els articles següents:
Art.34
Les infraccions a què es refereix l’article anterior podran ser de caràcter lleu,
greu o molt greu.
Art.35
Tindran la consideració d’infraccions lleus, la manca de tracte correcte
respecte als clients i altres venedors; l’exposició de mercaderies fora del lloc
que els hi ha estat assignat, i en general, l’incompliment de qualsevol de les
disposicions contingudes en aquest Reglament llevat que s’hi assigni
expressament la qualitat de greus o molt greus.
Art.36
Tindran la consideració d’infraccions greus:
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a)La manca de respecte o correcció envers al personal municipal que realitzin
servei al mercat.
b)La variació de l’emplaçament del lloc de venda, sense la corresponent
autorització municipal.
c)La circulació amb vehicles dins el recinte del mercat, fora de les hores que
estableix l’article 4rt.
d)L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que figurin a
l’autorització municipal.
e)La no exhibició de l’autorització municipal, en un lloc visible, durant la
celebració del mercat.
f)La manca de netedat al lloc de venda i als voltants; així com dels productes
exposats per a la venda.
g)La reincidència en infraccions de caràcter lleu.
Art.37
Tindran la consideració d’infraccions molt greus:
a)La manca de pagament dels preus públics municipals en el termini
assenyalat en aquest Reglament.
b)El traspàs o cessió del lloc de venda, llevat dels casos previstos en aquest
Reglament.
c)L’acte d’exercir la venda al mercat, sense que se li hagi concedit
l’autorització municipal.
d)La reincidència en infraccions de caràcter greu.
Art.38
Les infraccions lleus seran sancionades per apercebiment verbal o per escrit.
Les infraccions greus donaran lloc a multa fins 5.000 pessetes.
Les infraccions molt greus es sancionaran amb la multa de 10.000 a 15.000
pessetes.
En cas de reincidència, les infraccions molt greus podran ser sancionades amb
la retirada de l’autorització municipal durant un període no superior a tres
mesos. En casos excepcionals i degudament justificats, la retirada de
l’autorització serà definitiva.
Art.39
La infracció mol greu consistent en la venda en el mercat sense la
corresponent autorització municipal, comportarà a més de la multa
corresponent, l’expulsió immediata del mercat. En cas de reincidència es
sancionarà, amb l’expulsió del mercat i una multa de 20.000 pessetes, sense
perjudici de les altres mesures que l’Ajuntament pugui adoptar.
Art.40
L’Ajuntament no podrà imposar mai cap de les sancions a què es refereix els
articles anteriors, prescindint del procediment sancionador regulat a la
normativa sobre procediment administratiu vigent en cada moment.
S’exceptuen de l’apartat anterior les infraccions lleus que se sancionaran
únicament amb apercebiment verbal o escrit.
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Disposició final. Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el B.O.P. de Girona.
Sant Gregori, a 5 de setembre de 1996.
L’ALCALDE
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