
La Garriga  

Edicte d’aprovació definitiva 

Havent estat Adoptat en sessió plenària de data 19 de novembre de 2008, l’acord d’aprovació 
provisional d’establiment i ordenació de l’Ordenança reguladora del mercat de marxants de la 
Garriga, i al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda 
automàticament elevat a definitiu el mateix, el text íntegre del qual es fa públic, en compliment de 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 178 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, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals.  

Ordenança reguladora del mercat de marxants de la Garriga  

Capítol I.  

Disposició preliminar  

Article 1. Objecte  

El Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en el 
mercat de marxants del terme municipal de la Garriga. El seu règim de funcionament es regeix pels 
principis de la llibertat de mercat i de la salvaguarda dels drets dels consumidors, d’acord amb allò 
que disposa l’article 9 i següents del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març de la Generalitat de 
Catalunya.  

Article 2. Interpretació  

La interpretació sobre aquesta ordenança i sobre la qualificació de les situacions no previstes de 
forma expressa en la mateixa correspon al ple de l’Ajuntament, sense perjudici de la facultat de 
revisió jurisdiccional que correspon als Tribunals.  

Article 3. Legislació complementària  

Per tot allò que no quedi previst en aquesta ordenança serà d’aplicació allò que estableixi la 
legislació de Règim Local.  

També serà d’aplicació complementària a la present Ordenança la legislació relativa a la protecció 
dels consumidors.  

Es consideraran complementaris a aquesta Ordenança les tarifes, drets i taxes públics que 
l’Ajuntament decideixi.  

Capítol II  

Característiques generals  

Article 4. Concepte i definició  

El mercat de marxants 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 d’alimentació, de tèxtil i moda, d’equipament de la llar i ornamentació i d’equipament de 



la persona, tot conforme a la legislació vigent.  

Article 5. Àmbit d’aplicació i situació  

El Reglament serà d’aplicació en el mercat no sedentari del terme municipal de la Garriga que 
s’ubica en l’actualitat al carrer del Centre, la plaça del Doctor Vich, la plaça de les Oliveres i el 
Passeig dels Til· lers de la mateixa població.  

En el cas que, per raons extraordinàries, s’hagi de modificar l’emplaçament del mercat, es procurarà 
situar-lo en un altre lloc al més adient possible, que reuneixi tant les millors condicions i 
comunicació, com pel que fa a les seves condicions intrínseques (lloc asfaltat, amb instal·lacions i 
serveis, etc.).  

Article 6. Celebració  

El mercat de marxants de la Garriga es farà tots els dissabtes de l’any en el lloc indicat amb 
independència que s’escaigui en dia festiu o no, exceptuant els dies de Nadal i Cap d’any en què no 
hi haurà mercat setmanal.  

L’Ajuntament informarà a les Associacions, representants legals dels marxants, el canvi de dates, 
situació o l’organització dels mercats de la via pública d’acord amb les necessitats urbanístiques, de 
trànsit, comercials, festives o de qualsevol altre tipus.  

D’aquests acords es donarà compte als interessats. Els nous mercats que es puguin crear en virtut 
dels acords als quals es refereix el present paràgraf els serà d’aplicació allò disposat en aquest 
reglament.  

Article 7. Horari  

Els llocs de venda s’instal· laran a partir de les 5h, fins a les 8,30 hores, i es retiraran de les 14 a les 
15 hores. Fora d’aquests horaris, l’Ajuntament podrà disposar d’elles si ho creu oportú i restarà 
prohibida la instal·lació i la retirada dels punts de venda, així com la circulació de vehicles dins del 
mercat, llevat de força major.  

Els vehicles dels marxants s’estacionaran a l’espai del Passeig del Congost habilitat per a tal efecte.  

L’ordenació i distribució dels llocs de venda del mercat serà competència exclusiva de l’Ajuntament. 

Capítol III  

Dels llocs de venda  

Article 8. Caracterització  

Els llocs de venda seran necessàriament fixos, entenent com a tals els que hagin obtingut la 
corresponent autorització municipal, d’acord amb allò que disposa aquest reglament.  

Article 9. Requisits dels llocs de venda  

a) La venda no sedentària ha d’exercir-se en llocs de venda desmuntables o transportables, tenint 
sempre en compte que la seva instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides 
per la normativa específica vigent.  

b) 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 vuitanta centímetres respecte al nivell del sòl. Entre cada lloc de venda hi haurà d’haver 
una distància de separació de mig metre sense cap utilització.  

c) Per tal d’obtenir de l’Ajuntament l’assignació d’un lloc al mercat, s’ha d’estar legalment habilitat 
per a exercir la venda no sedentària en aquesta població i estar al corrent de pagament de les 
obligacions fiscals i tributàries legalment exigibles.  

d) L’Ajuntament no autoritzarà la venda d’aquells productes que no compleixin les normes 
tecnicosanitàries exigides a la legislació vigent, especialment en referència als productes alimentaris. 

Article 10. Destinació dels llocs de venda  

Els llocs de venda 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.  

La variació del tipus de gènere i producte, requerirà de la corresponent autorització municipal, prèvia 
petició de l’interessat, i no es podrà fer fins que l’Ajuntament concedeixi les noves autoritzacions.  

Els llocs de venda del mercat es podran destinar a la venda dels productes següents:  

1. Articles tèxtils i de confecció.  

2. Calçats.  

3. Pells i articles de cuir.  

4. Perfumeria.  

5. Pintura - escultura.  

6. Fruites i verdures.  

7. Altres productes alimentaris.  

8. Plantes i flors.  

9. Ceràmica.  

10. Bar.  

11. Ferreteria.  

12. Música.  

Article 11. Dimensions dels llocs de venda  

La llargada dels llocs de venda, serà com a mínim de 3 metres lineals i de 12 metres lineals com a 
màxim. Només en casos excepcionals i amb la expressa autorització de l’ajuntament s’acceptaran 
altres llargades.  

La fondària del lloc de venda serà com a mínim de dos metres i mig, excepte en els llocs que no sigui 
possible per falta d’espai i d’un màxim 3.5 metres.  



Capítol IV  

Autoritzacions  

Article 12. Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària  

Per a l’exercici de la venda al mercat de venda no sedentària d’aquest municipi, els marxants hauran 
de complir els següents requisits:  

a) Ser persona física o jurídica.  

b) Estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’activitat de venda no sedentària.  

c) Estar donats d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui.  

d) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs.  

e) Complir els requisits que s’estableixen reglamentàriament referents al producte objecte de venda 
al mercat.  

f) Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda al mercat de marxants en lloc precís, i fer 
exhibició en lloc visible i a la parada d’aquesta autorització.  

g) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que estan en possessió dels 
permisos de residència i de treball pel seu compte, així com el compliment d’allò que estableix la 
normativa específica.  

h) Estar al corrent de pagament de les últimes liquidacions de les quotes de la Seguretat Social dels 
empleats, cas que en tinguin.  

i) Estar al corrent dels tributs que les Ordenances Municipals estableixin per aquest tipus de venda.  

Els marxants només podran instal· lar-se al mercat del terme municipal de la Garriga prèvia exhibició 
de l’autorització municipal.  

Article 13. Característiques del mixt comercial  

L’Ajuntament decidirà, atenent les dimensions de la zona a ubicar el mercat de marxants, el nombre 
de llicències disponibles per a cada un dels sectors que hi participin, considerant el mixt comercial de 
mercat.  

En l’atorgació de noves incorporacions podran tenir preferència aquells marxants la venda dels quals 
sigui únicament i exclusivament d’articles que al mercat de marxants no existeixin.  

Article 14. Atorgament de l’autorització  

L’Ajuntament autoritzarà anualment l’exercici de la venda no sedentària un cop rebudes les peticions 
dels interessats.  

Les sol·licituds d’autorització es presentaran dins del termini acordat per l’Ajuntament. Si no es 
presenten dins del termini, els titulars d’autoritzacions per a la venda no sedentària perdran tots els 
seus drets.  

En l’acord de l’Ajuntament que disposi el termini de presentació de sol·licituds es determinarà la 



documentació que han de presentar els interessats. S’exigiran a més a més, els documents 
justificatius de complir els requisits establerts en l’article 12 i aquells la presentació dels quals sigui 
obligatòria segons la normativa en vigor. En tot cas, caldrà presentar fotocòpia del Document 
Nacional d’Identitat i una fotografia mida carnet del titular.  

Per atorgar l’autorització de venda es valorarà de manera absoluta l’antiguitat que en l’ocupació dels 
llocs tinguin els sol·licitants, i serà imprescindible haver satisfet la taxa que l’Ordenança fiscal 
municipal estableixi per aquest tipus de venda.  

Les vacants es proveiran d’acord amb el que estableix l’article 18 del present Reglament.  

De manera excepcional es poden concedir autoritzacions per tal d’ocupar per un sol dia els llocs buit 
al mercat.  

Article 15. Vigència de l’autorització  

L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària es concedirà per termini d’un any, i podrà 
ser revocada per l’incompliment de la legislació vigent i de les Ordenances.  

Municipals, per motius d’interès públic o pels motius que consten en l’article 20 d’aquesta ordenança 
i no donarà dret, en cap cas, a indemnització, ni a compensació de cap mena.  

Conclòs el termini de vigència de l’autorització, els ocupants dels llocs de venda podran continuar 
ocupant-los fins el moment en què l’Ajuntament concedeixi les noves autoritzacions.  

Si la reestructuració del mercat ocasionés la supressió dels llocs de venda, es respectarà l’ordre de 
prelació fixat per l’antiguitat dels titulars d’autoritzacions de venda, garantint en tot cas el mixt 
comercial.  

Article 16. Concessió de l’autorització  

Prèvia petició de l’interessat i comprovació que reuneix els requisits establerts en l’article 15, 
l’Ajuntament autoritzarà l’exercici de la venda no sedentària mitjançant un document acreditatiu en 
què constarà:  

1. Nom i cognoms del titular.  

2. Nom i cognoms dels ajudants del titular en les tasques de venda.  

3. Número del lloc de venda adjudicat.  

4. Metres lineals del lloc de venda adjudicat i amplada màxima.  

5. Activitat de venda autoritzada.  

6. Mercat en el qual està situat el lloc de venda adjudicat.  

La concessió de llicències correspondrà a la Junta de Govern a proposta del Regidor Delegat a qui 
correspon la matèria de mercats.  

Article 17. Torn d’espera  

Les sol·licituds d’autorització que no puguin ser ateses per manca de llocs de venda vacants passaran 
a integrar un torn d’espera que tindrà validesa anual. Per a seguir figurant en el torn d’espera serà 



imprescindible renovar les sol·licituds cada any.  

Les sol·licituds d’ampliacions i de permutes que no puguin ser ateses per manca de llocs vacants 
passaran a integrar un torn d’espera i es valorarà l’antiguitat de les sol· licituds a raó d’un punt per a 
cada any des de la seva sol·licitud.  

En qualsevol cas i respecte l’atorgament de noves llicències, l’Ajuntament es reserva el dret de 
modificar l’ordre establert en aquest article, en funció de la tipologia, el nombre de parades ja 
existents i del producte que es pretén comercialitzar. Igualment l’Ajuntament es reserva el dret de 
determinar el nombre total de parades i el parcial en funció del tipus del producte per garantir el ix 
comercial.  

Article 18. Procediment d’ampliació de llocs de venda  

Si existissin llocs de venda vacants i l’Ajuntament no els amortitzés ni decidís concedir 
autoritzacions als inclosos en el torn d’espera podrà destinar-los a l’ampliació de llocs de venda ja 
existents, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb el procediment següent:  

a) Únicament podran optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats en la mateixa fila del 
que es trobi vacant i sempre que l’ampliació no perjudiqui tercers interessats. 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 o amortitzar-los.  

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, 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.  

Article 19. Traspàs dels llocs de venda  

Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària són personals i 
intransferibles.  

Únicament per mort, per impossibilitat física, per jubilació o cessament voluntari en l’activitat serà 
revocada l’autorització i se n’atorgarà una de nova, si es sol· licita dins del termini de sis mesos 
d’haver-se produït les causes de revocació a què es refereix el present article, a favor d’un parent fins 
al segon grau tant per afinitat com per consanguinitat o persona amb que es trobi lligat per anàloga 
relació d’afectivitat i convivència.  

En aquest últim cas cal acreditar la inscripció en el registre de parelles de fet del seu municipi o una 
convivència de dos anys, llevat de mort, a favor de l’empleat en les tasques de venda que estigui en 
correcta situació legal, que porti un mínim de cinc anys treballant en el mateix lloc de venda, i que 
reuneixi, a més a més els requisits establerts en l’article 12.  

Article 20. Retirada de l’autorització  

Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran, s’extingiran o quedaran sense efecte:  

a) Un cop finalitzat el període de vigència estipulat.  

b) A petició del propi titular.  



c) Per causa de sanció molt greu, d’acord amb aquest Reglament i la legislació vigent.  

d) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular.  

e) Per impagament de les taxes corresponents a l’autorització, previ requeriment de l’Ajuntament.  

f) Per traspàs del lloc de venda amb infracció del que disposa l’article 19, sense perjudici de les 
sancions que, d’acord amb el present Reglament, l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor.  

g) Per la no utilització, sense la deguda justificació, del lloc reservat durant 4 dies seguits de mercat 
o sis alternatius al semestre natural.  

h) Per la manca reiterada de neteja del lloc i del seu entorn.  

i) Per motius d’interès públic o haver variat les circumstàncies que la justificaven.  

En tots els casos es donarà audiència a l’interessat.  

Capítol VI  

Obligacions dels marxants  

Article 21. Neteja del lloc  

El titular de l’autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en 
perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat de marxants com en acabar-se. 
També s’hauran d’observar les adequades normes d’higiene i neteja respecte a les deixalles, que 
hauran de dipositar-se en recipients adequats seguint la normativa vigent, a fi de facilitar els treballs 
de recollida.  

Els marxants que regentin llocs de venda d’aliments i begudes hauran de complir estrictament les 
prescripcions que es contenen en la legislació vigent.  

Article 22. Exhibició de l’autorització  

L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat haurà d’ésser exhibida de 
manera visible i permanent a la mateixa parada.  

Article 23. Emplaçament del lloc de venda  

Els titulars dels llocs hauran d’instal·lar les seves parades a l’emplaçament que l’autorització de què 
disposen els assigni.  

Els llocs de venda ambulant organitzaran la col·locació i dipòsit dels gèneres de manera que no 
envaeixi l’espai destinat al públic, les altres parades i demés llocs que puguin entorpir el trànsit i la 
circulació.  

Article 24. Distància entre llocs de venda  

Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una distància de mig metre en concepte de pas i els 
passadissos no podran ser inferiors als 1,5 metres en cap cas. Els mostradors de les parades hauran 
d’instal·lar-se dins dels límits establerts per l’Ajuntament sense sobrepassar la línia davantera 
marcada per l’Ajuntament.  



Article 25. Producte objecte de venda  

A les parades únicament es podran vendre els gèneres i productes que constin a l’autorització. Tots 
els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament assenyalat i de forma visible el seu 
preu. Tindran el preu de forma genèrica aquells articles i productes que pel seu format, 
característiques pròpies o de venda així ho requereixin.  

Per tal de poder relacionar els productes exposats a la venda amb la seva procedència, s’ha de 
facilitar, en cas que es requereixi per les autoritats competents, les factures de compra o albarans. Les 
esmentades factures han de portar les dades identificatives, tant del comprador com del venedor, així 
com les referències dels productes exposats.  

Article 26. Autorització per a no assistir al mercat  

A petició del titular d’una autorització se li podrà permetre no assistir al mercat sempre que ho 
justifiqui, sense que això representi la pèrdua dels seus drets.  

Els interessats hauran de sol·licitar l’autorització amb 15 dies d’antelació. Les faltes d’assistència no 
eximeixen de pagar l’anualitat completa.  

Article 27. Ocupació de llocs de venda  

Els llocs de venda seran ocupats personalment pels titulars de l’autorització. Únicament per causa de 
malaltia o altra raó de força major, degudament justificada davant l’Ajuntament, podran ser ocupats 
per ordre de prelació per:  

1r. Cònjuge.  

2n. Un fill/a.  

3r. Una persona degudament autoritzada per l’Ajuntament.  

Aquestes persones estan obligades a utilitzar les instal·lacions del titular i vendre la mateixa 
mercaderia que aquest.  

Article 28. Obligació d’assistència  

Llevat dels supòsits a què es refereix l’article 27, els marxants hauran d’assistir setmanalment al 
mercat corresponent. La manca d’assistència injustificada durant quatre dies seguits de mercat o sis 
alternatius implicarà l’anul·lació de l’autorització.  

Tots els marxants podran disposar d’un període de fins a un mes en concepte de vacances, cosa que 
hauran de comunicar prèviament a l’ajuntament, que en tot cas actuarà garantint un mínim 
d’ocupació del mercat.  

Article 29. No utilització dels llocs de venda  

Les autoritzacions caducaran i quedaran sense efecte per falta d’ocupació dels llocs de venda, durant 
4 dies seguits de mercat o sis alternatius al semestre natural, tal com disposa l’article 20, sempre i 
quan no es justifiqui segons l’establert en l’article 26.  

No es comptabilitzaran els dies que per inclemències meteorològiques l’ocupació del mercat sigui 
inferior al seixanta per cent dels llocs de venda.  



Article 30. Pagament de les taxes municipals  

L’Ajuntament percebrà es taxes o els drets que legalment corresponguin per les llicències que hagi 
expedit, d’acord amb l’Ordenança Fiscal corresponent.  

El marxant estarà obligat al pagament de les taxes corresponents a l’exercici de l’activitat que li 
presenti l’Ajuntament. Aquest pagament s’haurà de fer efectiu trimestralment d’acord amb el que 
estableixin les ordenances fiscals i dins del termini establert en el mateix rebut de la taxa. Els rebuts 
que hagin estat domiciliats es carregaran a l’entitat financera corresponent durant aquest període.  

Article 31. Pagament fora de termini  

El titular està obligat al pagament dels rebuts durant els terminis esmentats a l’article anterior. 
Passada la seva data de venciment, es procedirà d’acord amb allò que preveu el reglament de 
recaptació en quant a la via de constrenyiment.  

Article 32. Prohibicions  

a) Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. 
S’exceptuen els venedors de discos o cassets, als quals se’ls permet la reproducció sonora dels 
productes que tinguin a la venda, sempre que el volum, a criteri dels representants municipals, no 
sigui excessiu.  

b) No es podran col·locar, en els tendals ni marquesines dels llocs de venda, mercaderies o productes 
que puguin representar algun perill per als vianants, obstaculitzar el pas o dificultar la visibilitat dels 
passadissos.  

c) Queda terminantment prohibida la reserva, marcada o assenyalament de llocs pels venedors 
ambulants, essent aquesta funció competència exclusiva de l’Ajuntament.  

Capítol VII  

Personal municipal al servei del mercat  

Article 33. Funcions del personal municipal adscrit al servei del mercat  

L’Ajuntament de la Garriga, a través del tècnic designat o específicament a través de la figura de 
l’assentador municipal, procurarà que s’adoptin les mesures adients per a un millor desenvolupament 
i servei del mercat.  

Correspon al personal encarregat de satisfer aquesta funció, el control i registre dels titulars dels llocs 
de venda ordinaris i del personal venedor, situar els venedors en els seus respectius llocs de venda, 
resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i durant el transcurs del mercat, informar 
al regidor delegat de les incidències de caràcter sanitari i de consum, donant compte puntual dels fets 
i incidències que es produeixin i en general disposar les mesures necessàries per al seu bon 
desenvolupament.  

Correspondrà al tècnic designat per a la gestió del mercat:  

- És responsable final de la gestió global del mercat.  

- Resoldre les incidències derivades de l’organització i de l’exercici comercial dels marxants.  

- Elaboració de l’ informe semestral i anual del mercat. Sistematitzar la recollida d’ indicadors.  



- Proposar millores constants per una millor gestió del mercat.  

- Sistematitzar els principals tràmits del mercat.  

- Contacte amb els responsables del servei de neteja, manteniment i de l’ordre i establir noves 
estratègies per un millor funcionament.  

L’ajuntament designarà l’assentador/a municipal, que romandrà al mercat dues hores setmanals 
coordinant-los i adoptarà en cada cas les mesures convenients per al millor desenvolupament i servei 
del mercat.  

Correspondrà a l’assentador,  

Amb una dedicació de dues hores dissabte matí:  

- Repartiment de les notes d’informació en relació al mercat.  

- Control de la col· locació visible de les targetes d’autorització.  

- Vetllar pel compliment de les ordenances del mercat.  

- Comunicar a la policia qualsevol incidència que els requereixi.  

Pel que fa a la gestió administrativa dels tràmits del mercat:  

- Proporcionar la informació per l’elaboració de l’informe setmanal de funcionament del mercat i 
informe semestral i anual del mercat.  

- Facilitar la recollida dels principals indicadors del mercat.  

- Control del registre dels titulars de les parades.  

- Control dels pagaments.  

- Realització dels processos de renovació, baixes i principals tràmits del mercat.  

- Distribució dels marxants a l’espai del mercat.  

Article 34. Ordre públic  

El control de l’ordre públic correspondrà a la Policia Local que vetllarà pel compliment d’aquest 
dintre de la normativa vigent.  

Tal i com preveu l’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril, correspon al municipi la competència sobre 
aquestes matèries de seguretat en llocs públics. S’ha de tenir en compte també la llei 10/1990, de 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, modificada pel Decret 
Legislatiu 13/1994, de 26 de juliol, pel qual s’aprova l’adequació a la llei 30/92, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, especialment en el seu art 2.3, 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals i la resta de normativa que la pugui complementar o 
substituir.  

Capítol VIII  



Higiene i sanitat  

Article 35. Mitjans de recollida  

L’Ajuntament facilitarà els mitjans i recipients idonis, i en nombre suficient, per mantenir en bon 
estat de neteja el recinte destinat al mercat de marxants. Així mateix, l’Ajuntament facilitarà l’espai 
destinat al mercat de marxants net i sense elements que impedeixin la instal· lació de les parades.  

Article 36. Manipulació alimentària  

La manipulació i venda dels articles alimentaris haurà de fer-se complint les disposicions legals 
vigents en cada moment pel que fa a l’exposició, conservació, manipulació i venda. La inspecció 
sanitària de productes alimentaris es portarà a terme pels serveis municipals i per altres organismes 
competents en la matèria.  

Capítol IX  

De la representació dels marxants  

Article 37. Representació dels marxants no sedentaris  

Les Associacions de marxants no sedentàries constituïdes representaran els venedors i col·laboraran 
amb l’Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat per tal.  

d’aconseguir un millor control de manera que se’ls escoltarà i se’ls tindrà en compte en funció de la 
seva representativitat.  

En cas que no hi hagi una associació de marxants, els venedors del mercat podran constituir una 
comissió de venedors que els representi. Aquesta comissió representativa serà integrada com a 
màxim per sis persones i serà l’organisme de relació existent entre els venedors i l’Ajuntament, la 
seva constitució es comunicarà dins el termini de quinze dies a partir de la seva formació.  

Capítol IX  

Règim d’infraccions i sancions  

Article 38. Règim d’infraccions  

A part de les infraccions i sancions corresponents, referides a la Llei 1/1983, de 18 de febrer, de la 
Generalitat de Catalunya, i el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament podrà sancionar aquelles infraccions comeses al mercat d’acord amb allò que disposen 
els articles següents.  

Article 39. Tipologia d’infraccions  

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus.  

Es consideren infraccions lleus:  

a) El tracte incorrecte als/les clients/es i altres venedors/es.  

b) L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.  

c) La no exhibició de l’autorització municipal en lloc visible durant la celebració del mercat.  



d) L’ocupació de més espai de l’autoritzat.  

e) L’incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en aquest reglament, llevat que 
se’ls assigni la qualitat de greu o molt greu.  

Es consideren infraccions greus:  

a) La venda d’articles no autoritzats.  

b) La manca de respecte o consideració cap als clients, altres venedors, assentador municipal o altres 
funcionaris que prestin serveis en el mercat.  

c) No disposar de la documentació de compra o fabricació dels articles posats a la venda.  

d) El lloguer del lloc de venda.  

e) La indocumentació del titular o dels seus ajudants.  

f) La variació de l’emplaçament del lloc de venda sense autorització.  

g) La circulació de vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores establertes.  

h) L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que figuren en l’autorització municipal. 

i) La provocació de baralles o actes violents.  

j) No presentar l’autorització municipal a requeriment de l’assentador municipal.  

k) La manca de netedat dels llocs de venda i dels productes exposats durant la celebració del mercat.  

l) La manca de netedat dels llocs de venda en finalitzar el mercat tal com disposa l’article 19 
d’aquest Reglament.  

m) No respectar els horaris de parada i recollida de mercat.  

n) Penjar a les parades productes i mercaderies que representin un perill per als vianants o dificultin 
el pas.  

o) L’acumulació de dues infraccions lleus dins dels període anual.  

Es consideren infraccions molt greus:  

a) La falta d’assistència al mercat en els termes previstos en l’article 24.  

b) Els traspassos i cessions il· legals dels llocs de venda.  

c) Donar-se de baixa dels requisits b) c) i d) de l’article 10 d’aquest Reglament.  

d) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per l’alcaldia, 
autoritats competents o els agents de l’autoritat, amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries d’aquest Reglament. Ho serà també el fet de 
subministrar informació inexacta o documentació falsa.  



e) No haver satisfet la taxa que l’Ordenança municipal estableix per aquest tipus de venda.  

f) L’exercici de la venda sense autorització municipal.  

g) L’acumulació de dues infraccions greus dins del període anual.  

L’Ajuntament suspendrà preventivament i per una assistència, la col·locació de qualsevol lloc de 
venda en els casos en què s’observi de forma flagrant l’existència de faltes greus o molt greus.  

Article 40. Sancions  

Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment emès per decret d’alcaldia.  

Les de caràcter greu, amb multa o retirada de l’autorització d’acord amb la graduació següent:  

- Apartats c) f) i h) multa de 400 EUR.  

- Apartats a) b) d) g) k) l) i o) retirada de l’autorització durant 4 mercats.  

- Apartats e) i) i j) retirada de l’autorització durant 12 mercats.  

L’import de les sancions s’incrementarà any rera any d’acord amb la variació que experimenti l’IPC. 

Les de caràcter molt greu es sancionaran amb una multa de 600 EUR i la retirada definitiva de 
l’ autorització sense tenir dret a la devolució de les taxes satisfetes ni a indemnització ni compensació 
de cap mena.  

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.  

Disposició final  

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província.  

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós-administratiu, 
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de 
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós-administrativa.  

La Garriga, 30 de gener de 2009.  

L’Alcaldessa, Neus Bulbena i Burdó. 

022009003695 


