REGLAMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DE VENDA NO
SEDENTÀRIA DEL VALLÈS, ALS MUNICIPIS DE BARBERÀ DEL VALLÈS,
CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PREÀMBUL
L’agricultura i l’alimentació ecològiques s’han convertit en el marc de la Unió
Europea, tant en producció com en consum, en un sector molt dinàmic i a
Catalunya clarament en expansió. La Generalitat de Catalunya ha impulsat el
desenvolupament del sector amb l’aprovació del Llibre blanc de la producció
agroalimentària ecològica i el Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològica 2008-2012, per l’Acord de Govern de 25 de novembre de 2008.
A través dels resultats del Baròmetre de percepció i consum dels aliments
ecològics 2009, realitzat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), a través de
l'empresa TNS Demoscopia es constata que la motivació principal per a la
compra d’aliments ecològics és la salut (66,3%), per damunt del gust, la qualitat
o les raons mediambientals, mentre que els principals motius adduïts per al no
consum d’aliments ecològics són el preu excessiu (40,7%) i la difícil localització
del punt de venda (35,2%), entre d’altres qüestions.
La realització d’aquest estudi forma part del Pla d’Acció per a l’alimentació i
l’agricultura ecològiques 2008-2012. L’objectiu fonamental del Pla, que compta
amb un pressupost de gairebé 37 milions d’euros i 105 accions, és promoure
les produccions i el consum de productes i aliments ecològics a Catalunya,
aprofitant la bona salut d’aquest sector en els darrers anys, els beneficis socials
i ambientals que aporta aquest sistema de producció, i la qualitat dels
productes obtinguts.
Així mateix, mitjançant el Decret 114/2010, de 31 d’agost, de l’Observatori de
l’alimentació i l’agricultura ecològiques de Catalunya es va crear l’Observatori
que té funcions estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l’estudi,
la consulta i l’assessorament en matèria d’alimentació i agricultura ecològiques.
La Generalitat de Catalunya, amb el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre
l’activitat artesanal a Catalunya, protegeix les formes tradicionals de producció,
defensant i potenciant la permanència d’oficis i activitats que desapareixerien si
no s’establís un marc de protecció institucional; crea el marc legal adequat que
permeti instrumentar mesures per tal de fomentar i promocionar les empreses
artesanes; vetllar per mantenir el prestigi i la qualitat del producte artesanal;
sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d’aquest sector en
extensió. L’objecte del Decret 252/2000 és la regulació de l’artesania catalana,
en ordre a la seva promoció, difusió, foment i potenciació.
D’acord amb el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, es considera artesania
alimentària l'activitat d'elaboració i transformació de productes alimentaris que
compleixen els requisits que assenyala la normativa en aquesta matèria i estan
subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen als
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consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb
característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions
controlades per la intervenció personal de l'artesà. Es considera artesà/ana
alimentari/ària la persona que du a terme una de les activitats relacionades al
repertori d'oficis d'artesania alimentària de l'annex 2 d'aquest Decret i que té el
carnet que ho acredita, lliurat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
Les persones consumidores desconeixen en la seva majoria l’existència
d’aquest tipus de productes.
Per tot això, es vol difondre i donar sortida a la comercialització de productes
ecològics ja que aquests productes eviten contaminacions ambientals; utilitzen
espècies, varietats i races adaptades a l’entorn; respecten la fertilitat natural de
la terra; prohibeixen la utilització de productes químics de síntesi com ara
plaguicides, fungicides i herbicides; no utilitzen organismes modificats
genèticament i asseguren que els productes elaborats conserven al màxim les
serves propietats naturals. Pel que fa als productes artesans es vol potenciar el
resultat d’obtenir un producte final individualitzat de prestigi i de qualitat per
posar-lo a l’abast de les persones consumidores.
El foment del consum dels productes ecològics i artesans constitueix una
obligació ineludible de la societat moderna, i en particular dels poders públics,
sobretot de l'esglaó més proper als ciutadans com és el municipal per posar a
l’abast de la població els productes ecològics i artesans ja que són beneficiosos
per a la salut perquè es cobreixen millor les necessitats nutricionals del cos
humà; tenen més vitamines, minerals, greixos essencials i antioxidants que els
aliments convencionals i, a més a més, amb el seu consum respectem el medi
ambient.
La inclusió de les preocupacions mediambientals entre els criteris directors de
la política, a tots els nivells, és un fet recent i encara poc assentat, arran d’una
certa despreocupació social per a aquests temes i d’un model de creixement
econòmic basat en un consum innecessari i excessiu. Tenint el compte la
preocupació per al medi ambient, la poca implantació de la producció i
elaboració ecològica i dels productes artesans, la difícil localització del punt de
venda, i la voluntat de l’Ajuntament de difondre i donar a conèixer els beneficis
nutricionals i ambientals dels productes ecològics i alhora dels productes
artesans es considera adequat dur-ho a terme mitjançant un mercat de venda
no sedentària itinerant, per raons d’interès general ja que la producció
agroalimentària ecològica és un sistema de producció encaminat a l’obtenció
d’aliments d’elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l’aplicació de
mètodes productius sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i l’entorn
rural, sotmesos a un estricte sistema de control i certificació.
La producció i elaboració ecològica s’ha de considerar com una activitat
d’interès públic i ha de ser incentivada per les administracions. L’Ajuntament vol
sensibilitzar als ciutadans, augmentar la informació, la conscienciació i l’interès
pels productes ecològics i alhora fomentar-ne i incentivar-ne el consum per
trencar la fama d’aliments cars i convèncer les persones consumidores dels
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valors dels productes ecològics com a aliments saludables, d’alt valor
nutricional, de més gust, certificats i beneficiosos per a les persones i el medi
ambient i per a obtenir una major difusió d’aquesta iniciativa es considera
convenient fer-ho mitjançant el mercat ecològic i artesà de venda no sedentària
itinerant, entre quatre municipis, perquè és el marc més adequat per dur-ho a
terme aquesta nova iniciativa i perquè els altres productes ja tenen el seu espai
en els mercats municipals i en els mercats de venda no sedentària.
Per l’escassetat de demanda que tenen els productes ecològics i artesans es
considera el mecanisme més adequat per posar-los a l’abast de les persones
consumidores la realització d’un mercat de venda no sedentària itinerant entre
els municipis de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze
del Vallès.
El present reglament Municipal es dicta en virtut de les facultats atorgades amb
caràcter general per l’article 8.1 a) 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; de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, que determina que els municipis poden realitzar activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en
particular, entre d’altres, les relatives a la sanitat i la protecció del medi
ambient; i amb l’article 71 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 disposa
que, per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en
particular, entre d’altres, les relatives a la sanitat, la protecció del medi ambient
i el foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic
agrari. També, d’acord amb l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que disposa que el municipi exerceix
en tot cas competències en matèria de mercats, i article 66.3.g) 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, que estableix que el municipi té
competències pròpies en la matèria de mercats. Igualment, d’acord amb allò
que es preveu, entre d’altra legislació, en el Decret Legislatiu 1/1993 del 9 de
març sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre, regula els mercats de venda no sedentària; en la Llei 7/1996, del 15
de gener, d’ordenació del comerç minorista; en la Llei 1/1990, de 8 de gener,
de disciplina del mercat i defensa dels consumidors i dels usuaris; en la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa als serveis en el mercat interior; en la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; en el
Real Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de venda
ambulant o no sedentària; en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local i en el Reglament (CE) núm.
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a
la higiene dels productes alimentaris; RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà.
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
L’objecte del mercat ecològic i artesà de venda no sedentària del Vallès és
promocionar les varietats i els productes d’alimentació de temporada i del
territori, donar a conèixer l’agricultura i la producció ecològica com a model
sostenible i com a alternativa del mercat convencional i promocionar, difondre,
fomentar i potenciar l’artesania.
Igualment, es pretén, amb la creació del mercat ecològic i artesà, fomentar el
turisme intermunicipal i contribuir a la dinamització comercial de la zona
d’influència del mercat ecològic i artesà.
L’activitat en què consisteix el mercat ecològic i artesà de venda no sedentària
del Vallès és assumida per l’ens local com a pròpia.

Art. 2 Àmbit d’aplicació
El present Reglament serà d’aplicació a la venda no sedentària de productes
ecològics i artesans que es realitza als municipis de Barberà del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès.

Article 3. Règim de funcionament
El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i
s’emmarca entre d’altres raons d’interès general, per la protecció dels drets
dels consumidors/res, i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les
transaccions comercial i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.

Article 4. Productes autoritzats per a la venda
Només s’autoritza la venda de productes ecològics o artesans, d’acord amb les
definicions i els requisits que s’indiquen a continuació:
Productes ecològics
La producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un
sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals i el seu objectiu
principal és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat. El mètode de producció
agroalimentari ecològic està definit per la Unió Europea mitjançant el
Reglament (CEE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetat
dels productes ecològics. La certificació ecològica garanteix que els productes
han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i
que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i
comercialització.
Els productes agraris ecològics produïts a Catalunya han de contenir a
l’etiqueta del producte el logotip del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE), que és l’autoritat de control i certificació de la producció
agrària ecològica de Catalunya, juntament amb la denominació agricultura
ecològica a l’etiqueta i un codi d’autoritat de control.
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Els productes agraris ecològics produïts a Espanya han de contenir a l’etiqueta
del producte el logotip de l’organisme certificador competent, públic o privat,
juntament amb la denominació agricultura ecològica a l’etiqueta i un codi
d’autoritat de control.
Per al cas de productes produïts a altres estats europeus, atès que el logotip
europeu, no és d’ús obligatori i només el poden dur els productes que contenen
almenys un 95% d’ingredients agraris ecològics, si el producte agrari ecològic
no està identificat amb el logotip d’algun organisme certificador europeu, ha de
dur una etiqueta amb la denominació «AGRICULTURA ECOLÒGICA» i un codi
d’autoritat de control i tenir impresa alguna de les paraules següents: ecològic,
biològic i orgànic o les seves respectives abreviacions, ja que aquestes
denominacions estan reservades a tot Europa per aquests tipus de productes.
Productes artesans alimentaris
Els productes artesans alimentaris compleixen els requisits que assenyala la
normativa en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu,
a unes condicions que garanteixen als consumidors un producte final
individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes
gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de
l'artesà.
Es podran posar a la venda productes alimentaris elaborats per artesans/es
alimentaris/àries, mestres artesans alimentaris i empreses artesanes
alimentàries en algun dels oficis inclosos al repertori establert a l'annex 2 del
Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13
de juny, de qualitat agroalimentària i que tenen la distincions artesana
corresponents: carnet d’artesà/ana alimentari/ària, diploma de mestre/a
artesà/ana alimentari/ària i la designació d’empresa artesanal alimentària, que
haurà d’estar en lloc perfectament visible al públic en el lloc de venda
corresponent.
Productes artesans no alimentaris
El producte artesà no alimentari s’acredita únicament pel distintiu de Producte
Artesà Qualificat (PAQ), de conformitat amb el Decret 252/2000, de 24 de juliol,
sobre l’activitat artesanal a Catalunya.
Addicionalment, per a la venda de productes d’alimentació i herbodietètica
s’hauran d’acomplir els requisits que imposa la normativa sanitària.

Article 5. Llocs de realització del mercat
L’àmbit territorial del mercat a cada municipi serà el delimitat pels carrers:
o Al municipi de Sant Quirze del Vallès: a la Rambla Lluís Companys.
o Al municipi de Cerdanyola del Vallès: a la plaça Sant Ramon; no obstant
això, provisionalment, mentre no hagin finalitzat les obres d’arranjament
de la plaça Sant Ramon es farà a la plaça Abat Oliva
o Al municipi de Badia del Vallès: a l’entorn del mercat municipal 11 de
setembre.
o Al municipi de Rubí: a la plaça Catalunya
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Cada municipi podrà modificar l’àmbit territorial del mercat en el seu municipi,
per acord de Ple, prèvia audiència de totes les persones afectades i de la resta
de municipis. En tot cas, haurà de garantir que la nova ubicació permet la
realització del mercat en les condicions establertes en aquest Reglament i en la
resta de normativa que resulti d’aplicació i respecta els requisits establerts amb
caràcter general per als quatre municipis.

Article 6. Dies de realització i horaris
El dia de la setmana de realització del mercat ecològic i artesà serà el dissabte
i la periodicitat serà setmanal, d’acord amb les especificacions següents:
o Al municipi de Sant Quirze del Vallès, el primer dissabte de mes
o Al municipi de Cerdanyola del Vallès, el segon dissabte de mes
o Al municipi de Badia del Vallès, el tercer dissabte de mes
o Al municipi de Rubí, el quart dissabte de mes
Aquest serà el calendari mínim de dies de realització i la seva modificació i/o
ampliació per a un, varis o tots els municipis requerirà l’acord favorable del Ple
dels quatre municipis.
L’activitat de venda en el mercat ecològic i artesà es durà a terme entre les
9.00 h i les 14.00 h, del dissabte en cada un dels municipis. Aquest horari
podrà ser ampliat per cada un dels municipis per decisió motivada de l’alcaldia
corresponent, prèvia audiència de la resta de municipis.

Article 7. Nombre màxim de parades i d’autoritzacions d’ocupació del
domini públic per a la venda no sedentària de productes ecològics i
artesans
El nombre màxim, total i parcial per tipologia o gamma de productes, de
parades i autoritzacions són el que consten en l’annex al present Reglament,
referit al procediment per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació
del domini públic per a l’exercici de la venda no sedentària de productes
ecològics i artesans.
La limitació d’autoritzacions d’ocupació del domini públic per a la venda no
sedentària de productes ecològics artesans ve determinada per:
1. El sòl públic disponible.
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi.
Es podran establir percentatges de parades destinades a la
comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar
una oferta comercial variada i racional.
3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
4. Aspectes mediambientals i de política social.
Per raons d’interès públic, es podrà modificar el nombre i la tipologia de les
parades i el nombre d’autoritzacions d’ocupació del domini públic per a la
venda no sedentària de productes ecològics i artesans.

Article 8. Facultats municipals
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A més a més de les potestats municipals que l’ordenament jurídic atorga als
ens locals sobre els serveis públics i la utilització del domini públic local, són
facultats dels ajuntaments:
• Atorgar les autoritzacions per a la utilització del domini públic per la
venda no sedentària de productes ecològics i/o artesans.
• Facilitar a les persones autoritzades una parada homogènia en
estructura, model i valor estètic, que tindrà unes dimensions de 3,00 m
lineals de façana i 2,50 m d’amplada.
• Establir els mecanismes per a garantir que l’activitat de les persones
venedores s’ajusta a aquest Reglament i a la resta de normativa que
sigui d’aplicació.
• Decidir sobre el canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la
fixació de l’horari de venda i la periodicitat, de conformitat amb la
normativa que sigui d’aplicació i pel procediment establert.
• Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària.
• Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient.
• Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la
recollida selectiva dels residus.
• Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat.
• Exercir la potestat sancionadora, inclosa l’adopció des les mesures
cautelars que siguin procedents.
• Posar en coneixement de l’Administració pública competent les
infraccions comeses que no sigui de la seva competència l’adopció de la
sanció corresponent.
• Liquidar i exigir les taxes municipals per l’ocupació del domini públic, de
conformitat amb les ordenances fiscals vigents a cada municipi.

CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ
Article 9. Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud per obtenir l’autorització cal presentar-la, d’acord amb les bases
que regeixen el procediment per adjudicació de parades, indistintament en el
registre d’un dels quatre ajuntaments següents:

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
També es podrà presentar la sol·licitud de conformitat amb el que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 25 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Article 10. Requisits per l’obtenció de l’autorització per ocupació del
domini públic per exercir la venda no sedentària
Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o
jurídiques hauran de complir els següents requisits:
1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment
constituïda, inscrita en el Registre corresponent i el seu objecte
social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a
més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball
que estableix la normativa específica vigent.
3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats
Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas
d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
4. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui,
la persona titular i les persones treballadores que tingui
contractades, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat
Social.
5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions
específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda. Caldrà
disposar de l’autorització sanitària o de la inscripció en el registre
general sanitari quan això sigui preceptiu per a l’exercici de l’activitat
i acreditar formació en higiene i seguretat alimentària, quan es tracti
de venda de productes d’aquest tipus.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la
normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau,
per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura
mínima de 300.000,00 €.
8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots les
persones sòcies treballadores estant adscrits en el mateix Règim de
la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms),
d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la
cooperativa.

Article 11. Procediment de selecció.
El procediment de selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per
cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, es realitzarà en
règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a resultat
d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i
publicitat, de conformitat amb els criteris i requisits que s’estableixen en l’annex
d’aquest Reglament.
A tal efecte, els ajuntaments aprovaran, amb la suficient antelació per a cada
convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que
inclouran els requisits específics i els criteris d’adjudicació concrets per a cada
convocatòria.
L’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques s’efectuarà per
l’alcaldia de cada Ajuntament, de manera simultània, amb estricta subjecció a
aquest Reglament i als seus annexos.
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Article 12. Acreditació dels requisits
La persona interessada haurà de presentar, conjuntament amb la sol·licitud,
una declaració responsable en què manifesti:
• El compliment dels requisits establerts en aquest Reglament, tant pel
que fa al producte que pretén vendre, com pel que fa als requisits
per raó de l’activitat o del subjecte que l’exerceix.
• Estar en possessió de la documentació que acrediti que pot exercir
l’activitat a partir de l’inici d’aquesta.
• Mantenir el compliment dels requisits anteriors durant el termini de
vigència de l’autorització.
• Autoritzar els ajuntaments per tal que puguin fer les comprovacions
en relació al compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d’altres
administracions i entitat publiques.

Article 13. Contingut de l’autorització
Les autoritzacions atorgades pels ajuntaments hauran d’indicar:
• Les dades de la persona titular, i en el seu cas, de les persones
autoritzades
• El lloc on pot exercir l’activitat
• Els productes autoritzats per a la venda
• Els horaris i les dates en què podrà exercir l’activitat
• La durada de l’autorització
• La resta de dades exigides per la normativa sectorial que sigui
d’aplicació

Article 14. Durada de l’autorització i acompliment continuat dels requisits
per a la concessió
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada de 2
anys.
Durant la vigència de les autoritzacions, els ajuntaments comprovaran
anualment que les persones titulars acompleixen els requisits i les obligacions
de caràcter periòdic que siguin exigibles, com el pagament de la corresponent
taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions i de
cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament de
l’assegurança de responsabilitat civil, entre d’altres.

CAPÍTOL
III. NATURALESA, TRANSMISSIBILITAT,
REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

EXTINCIÓ

I

Article 15. Caràcter personal de l’autorització
La persona titular de l’autorització haurà d’exercir directament i personalment
l’activitat; no obstant això, podran exercir l’activitat en nom de la persona titular,
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el/la cònjuge o parella de fet, els seus fills i les seves filles i els/les
empleats/des que estiguin donats d’alta en la Seguretat Social per compte del
titular.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui
integrada per més d’una persona física, caldrà justificar documentalment la
relació jurídica que existeix entre la persona titular i la persona física que
exerceixi l’activitat.

Article 16. Transmissió de l’autorització
La persona titular de l’autorització podrà transmetre l’autorització prèvia
comunicació a l’Administració, sempre i quan la persona cessionària acompleixi
les condicions necessàries per l’exercici de l’activitat per a la qual va ser
atorgada l’autorització inicial.
La transmissió s’entén realitzada pel temps que resta per a l’extinció de
l’autorització originària.
La persona cessionària, per actes inter vivos o mortis causa, haurà d’adjuntar a
la sol·licitud una declaració responsable en la forma establerta en aquest
reglament.

Article 17. Supòsits d’extinció i revocació de l’autorització
L’autorització municipal s’extingirà en els supòsits següents, sense que generi
dret a indemnització ni a compensacions de cap mena:
• Renúncia expressa i escrita formulada per la persona titular.
• No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 8 dies
seguits de mercat i que, per tant, es comptaran tenint en compte la
no assistència al mercat de dos dissabte en cada un dels quatre
municipis o 16 dies de manera alternada entre els diferents
municipis, en el període d’un any.
• Manca de pagament de la taxa corresponent.
• Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de
l’autorització.
• Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.
• No recollir l’autorització i carnet de venda a les dependències
municipals en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la
concessió.
• Destinar la parada a la venda d’articles diferents d’aquells per als
quals s’atorgà l’autorització.
• L’acumulació de 2 faltes greus o l’existència d’una falta molt greu.
• Vendre productes falsificats.
• Vendre productes adquirits il·lícitament o que no es pugui demostrar
la seva possessió lícita.
• Venciment del termini per la qual va ser atorgada.
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CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA
Article 18. Distintiu de l’exercici de la venda
Es lliurarà a la persona titular del lloc de venda una identificació o distintiu on
constarà el nom del mercat, el número de l’autorització, la ubicació del lloc de
venda i els metres, el nom de la persona titular, la fotografia (en el cas de
persona física), els productes i el període de vigència. Aquest distintiu haurà
d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada.

Article 19. Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades i
aparcament i circulació de vehicles
El muntatge es realitzarà com a màxim una hora abans de l’inici de la venda i el
desmuntatge haurà de finalitzar obligatòriament a les 15.00h, i no podrà
començar abans de les 14.00h.
Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de
càrrega i descàrrega i les operacions s’hauran de fer amb la màxima celeritat
possible.
En cas d’alguna inclemència climatològica, i amb autorització prèvia de la
persona responsable del mercat és podrà permetre una certa flexibilitat en
l’aplicació d’aquesta norma.
En horari d’activitat de venda, es prohibeix la circulació de tot tipus de vehicles.
Caldrà tenir en compte la minimització dels riscos i els accidents de tot tipus,
així com l’obligació de preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla
d’evacuació i emergència del mercat.
Es prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada. Si fos necessari per
poder emmagatzemar els productes, s’haurà de demanar prèviament
autorització a l’Ajuntament.

CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES TITULARS DE
LES AUTORITZACIONS
Article 20. Drets i obligacions de les persones titulars de les
autoritzacions
Les persones titulars de les autoritzacions per a la venda no sedentària tindran
els DRETS següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2. Ésser informades puntualment pels ajuntaments, d’ofici o a instància de
part interessada, de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda.
3. Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat
artesanal expressament autoritzada.
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4. Obtenir autorització expressa per tal de no assistir al mercat durant un
període de 4 dies sense que això comporti l’exempció del pagament de les
taxes corresponents.
5. Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que
s’estableix en aquest Reglament.
6. Nomenar representants i constituir entitats de representació.
7. Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures
que tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat.
Les persones titulars de les autoritzacions per a la venda no sedentària tindran
les OBLIGACIONS següents
1. Acomplir les instruccions del personal autoritzat dels ajuntaments.
Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal
municipal encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de
personal auxiliar o subaltern.
2. Exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de
l’autorització atorgada.
3. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la
seva concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb el calendari l’horari
establert del mercat.
4. Respectar els drets que aquest Reglament reconeix a les persones usuàries
del mercat ecològic i la resta atorgats per l’ordenament jurídic.
5. Muntar, desmuntar, transportar i emmagatzemar la parada que li ha estat
facilitada pels ajuntaments per a l’exercici de l’activitat
6. Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els/les altres
comerciants, amb el personal al servei dels ajuntaments i amb el públic en
general.
7. Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest
reglament i la normativa general i sectorial específica en relació a les
instal·lacions, equips i productes a la venda.
8. Facilitar l’accés i la informació als/a les inspectors/res i als òrgans
competents de control.
9. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer
constar precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca,
fàcilment identificable i clarament llegible.
10. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb
impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de
forma diferenciada.
11. Donar el pes i la mesura exactes dels productes. Aquestes operacions
s’efectuaran sempre a la vista del públic.
12. Situar les balances de manera que les persones consumidores puguin
veure perfectament el pes i el preu dels productes i l’import de la seva
compra.
13. Permetre la comprovació per part de les persones competents dels
corresponents instruments de pesada i mesura.
14. Col·laborar amb els serveis de neteja per fer possible una major rapidesa en
la recollida dels residus, que s’hauran de dipositar en els llocs assenyalats.
Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva
activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin
instal·lat a l’efecte, deixant completament neta la part ocupada al finalitzar
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cada jornada. Caldrà separar selectivament les diferents fraccions: paper i
cartró, plàstics i orgànica.
15. Satisfer a cada Ajuntament les taxes i altres tributs municipals que
corresponguin per la utilització del domini públic local o altres conceptes.
16. Estar donats d’alta a la Seguretat Social i a l’epígraf corresponent de
l’Impost d’Activitats Econòmiques.
17. Estar al corrent del pagament d’impostos, al corrent de les obligacions amb
la Seguretat Social i al corrent en el pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil.
18. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per
l’Ajuntament corresponent.
19. Disposar de fulls oficials de reclamació.
20. Abstenir-se de fumar a la parada i al mercat durant l’horari de l’activitat en
què s’atén al públic.
21. Exhibir la mercaderia únicament en l’interior de la parada adjudicada, sense
que puguin exposar-se els productes en l’exterior.
22. Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o
paviment i s’hauran de situar a una alçada no inferior a 80 cms.
23. Comunicar als ajuntaments les absències previstes, d’acord amb allò que
estableix aquest Reglament
24. En el cas de venda de roba o altres articles d’equipaments de la persona
que les persones compradores s’han d’emprovar, s’haurà d’habilitar a
l’interior o darrera de cadascuna de les parades els emprovadors necessaris
que, hauran de ser tancats.
25. Si els productes que es venen poden corroir, deteriorar, tacar, fer malbé o
perjudicar els paviments, s’haurà de col·locar una protecció de material
impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
26. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
27. Reparar o fer-se càrrec de les despeses de la reparació dels desperfectes
que es causin a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i
mobiliari urbà en general.
28. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
29. Complir les condicions d’higiene i seguretat alimentària que estableix la
normativa general i sectorial específica, respecte les instal·lacions, les
pràctiques, els autocontrols sanitaris i els productes de venda. Per tal
d’aconseguir els nivells més alts possibles de seguretat alimentària, es
lliurarà una Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene específica per a cada
activitat.
30. Tenir a disposició de les autoritats sanitàries la documentació derivada del
sistema d’autocontrol sanitari.
31. En cas de cessament definitiu de l’activitat de venda al mercat setmanal per
part de la persona autoritzada, sigui quina sigui la causa, aquesta retornarà
la parada a l’Administració en perfecte estat de conservació i respondrà dels
danys i perjudicis que s’hi hagin pogut causar per culpa o negligència.
32. Realitzar una activitat de dinamització anual a cada un dels municipis,
d’acord amb el calendari anual i el pla de dinamització establert al mercat
per l’administració pública.

Article 21. Comunicació d’absència al lloc de venda
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Quan la persona titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per
qualsevol causa justificada, incloses les vacances anuals, haurà de notificar als
ajuntaments aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà
l’activitat en el seu nom o si la parada restarà tancada, amb una antelació
mínima d’un mes o al més aviat possible si la causa fos imprevista i no
permetés comunicar-lo amb l’antelació indicada.

Article 22. Absències justificades
Es consideren causes justificades d’absència al lloc de venda, sempre que
s’acreditin documentalment, les següents:
1. Les causes i el temps d’absència al lloc de treball que la normativa
laboral (Estatuts dels Treballadors o altres) reconeix a les persones
treballadores, encara que la persona titular de la parada no tingui la
condició de treballador/a per compte aliena.
2. El temps indispensable per al compliment de deures inexcusable de
caràcter públic i personal, quan la normativa específica així ho
reconegui.
3. Les situacions imprevistes i imprevisibles, inevitables per la persona
interessada i els supòsits de força major que impedeixin el
desenvolupament ordinari de l’activitat.
4. La no ocupació del lloc de venda per inclemències meteorològiques
quan l’ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels llocs de venda.

CAPÍTOL VI. ELS DRETS I LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES
USUÀRIES DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ
Article 23. Drets de les persones usuàries del mercat
1. Els ciutadans i les ciutadanes, en les seves relacions amb les persones que
exerceixen l’activitat de venda no sedentària tindran els drets següents:
—A ésser tractats/tractades amb respecte, dignitat i deferència per les
persones que exerceixen la venda ambulant i per les autoritats, els/les
funcionaris-àries i tot el personal al servei dels ajuntaments, els/les quals els/les
hauran de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves
obligacions.
—A no ser discriminats/discriminades per raó de naixement, d’ètnia, de sexe o
de gènere, de religió, d’opinió, o per qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
—A la privadesa i la confidència de les seves dades personals, quan hagin
estar facilitades a les persones que exerceixen la venda no sedentària per
qualsevol causa.
—A identificar les persones que exerceixen l’activitat de la venda ambulant
quan això sigui imprescindible per a la defensa dels seus drets i interessos
legítims.
—A emprar indistintament qualsevol de les llengües oficials.
—Qualssevol altres que la Constitució i les lleis i la resta de normativa els/les
reconeguin, sigui genèricament o com a consumidores i usuàries.
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2. En la mesura que sigui possible, aquests drets s’aplicaran també a les
persones jurídiques.

Article 24. Obligacions de la ciutadania
Són obligacions de les persones usuàries del mercat ecològic i artesà les
següents:
—Mantenir una actitud de respecte vers la resta de ciutadans i ciutadanes
usuaris-àries dels serveis, vers les persones que exerceixen l’activitat de venda
i vers el personal al servei dels Ajuntaments.
—Atendre les indicacions del personal al servei dels Ajuntaments quant a
l’organització del servei i respectar els ordres d’atenció establerts.
—Evitar les discussions i abstenir-se d’emetre crits o de fer sorolls elevats.
—Abstenir-se de fumar en el recinte del mercat.
—No danyar les instal·lacions de les parades ni els productes en venda.

CAPÍTOL VII. PERSONAL MUNICIPAL RESPONSABLE DEL MERCAT
Article 25. Vigilància, gestió i control durant la realització del mercat
Correspon a l’Ajuntament, en cada terme municipal, exercir la vigilància i
inspecció del mercat. Quan sigui procedent, podrà adoptar les mesures
cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la mercaderia.
Aquestes mesures seran independents de les sancions que es puguin imposar.
En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris
posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les
mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.
Cada Ajuntament designarà el personal del mercat, a qui correspon el control
del mercat. També li correspondrà situar els/les comerciants als seus
respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la
instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i
la neteja. Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per el bon
funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan
competent.
Correspon a la policia municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà
actuar també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal
del mercat.
Correspon a la inspecció sanitària, examinar, les condicions sanitàries dels
articles d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes
en condicions deficients.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls
sobre els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat
comercial dels/de les marxants en el mercat.
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CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
Article 26. Tipus d’infraccions
Les infraccions comeses per les persones titulars dels llocs de venda seran
qualificades de lleus, greus i molt greus.
INFRACCIONS LLEUS
Tindran consideració d’infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes
i el contrari a les bones costums i normes de convivència dins el
recinte del mercat
2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.
3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes
excedents de l’activitat.
4. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es
realitza la venda i un cop finalitzat el mercat i retirades les
instal·lacions.
5. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de
les parades.
6. L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de
mercaderies fora del lloc assignat.
7. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
8. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
9. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la
documentació relativa a la parada.
10. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat
11. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
12. Posar música o megafonia, llevat que s’hagi autoritzat expressament
per l’Ajuntament respectiu, a excepció de les parades específicament
destinades a la venda d’articles o complements musicals sense
excedir dels decibels permesos.
13. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que contenen el
Reglament, que no tinguin el caràcter de greus o molt greus.
14. Les infraccions qualificades com a lleus en la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista, sempre que es considerin
preceptes bàsics o d’aplicació general, que siguin susceptibles
d’aplicació.
15. Les infraccions qualificades com a lleus en el Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre el comerç interior, que siguin
susceptibles d’aplicació.
INFRACCIONS GREUS
Tindran consideració d’infraccions greus:
1. La reincidència d’infraccions lleus.
2. Exercir l’activitat sense autorització municipal.
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3. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les
autoritzades.
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai
autoritzat, sense autorització municipal prèvia.
5. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment
de les funcions de informació, investigació i inspecció en les matèries
objecte de la present ordenança, com també el fet de subministrar
informació inexacta.
6. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat.
7. La inobservança de les instruccions que discrecionalment i pel bon
funcionament del mercat doni el personal del mercat.
8. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats,
sempre que no siguin greus i rellevants.
9. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas
entre parades laterals.
10. La manca de condicions higièniques i sanitàries dels llocs de venda,
dels manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com
dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.
11. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.
12. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais
habilitats.
13. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades
sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les
condicions d’aquesta.
14. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i
comprovants de compra dels productes que es posin a la venda.
15. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de
seguretat i alimentària.
16. Les infraccions qualificades com a greus en la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista, sempre que es considerin
preceptes bàsics o d’aplicació general, que siguin susceptibles
d’aplicació.
17. Les infraccions qualificades com a greus en el Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre el comerç interior, que siguin
susceptibles d’aplicació.
INFRACCIONS MOLT GREUS
Tindran consideració d’infraccions molt greus:
1. La reincidència d’infraccions greus.
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.
3. Els actes de deteriorament greu i rellevant de les instal·lacions o
elements del servei públic.
4. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.
5. Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria.
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne,
contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció
d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte del
Reglament.
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7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda
justificació i comunicació a l’Ajuntament per un temps de 8 dies
seguits o 16 alternadament, en el període d’un any.
8. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
9. La connivència amb la venda il·legal.
10. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest
s’activés.
11. Els comportaments que l’article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local tipifica com a molt greus.
12. Les infraccions qualificades com a mot greus en el Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre el comerç interior, que siguin
susceptibles d’aplicació.

Article 27. Reincidència
S’entendrà que existeix reincidència per comissió en el termini d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa sempre que la infracció hagi estat
declarada per resolució ferma.
No obstant això, per qualificar una infracció com a molt greu únicament
s’atendrà a la reincidència en infraccions greus i la reincidència en infraccions
lleus determinarà, únicament, que una infracció d’aquest tipus sigui qualificada
com a greu quan s’incorri en la quarta infracció.

Article 28. Prescripció d’infraccions i sancions
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les
lleus als sis mesos.
El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir de la data de
comissió de la infracció. En el cas que es tracti d’un actuació continuada en el
temps, el termini de prescripció s’iniciarà a partir del cessament de l’activitat
infractora.
Les infraccions imposades per infraccions molt greus prescriuen al tres anys,
les imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per
infraccions lleus, a l’any.
El termini de prescripció de la sanció començarà a comptar-se des del dia
següent al de la fermesa de la resolució que imposa la sanció.

Article 29. Sancions
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la
suspensió o revocació absoluta de l’autorització.
• Infraccions lleus:
− Advertiment
− Suspensió de l’autorització d’1 a 4 dies.
− Multa fins a 750,00€
• Infraccions greus:
− Suspensió de l’autorització d’1 a 12 mesos.
− Multa de 750,01 € fins a 1.500,00 €
• Infraccions molt greus:
− Revocació de l’autorització, sense dret a indemnització.
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− Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €
La imposició de les sancions a què es refereix aquest article no és incompatible
amb l’adopció d’altres mesures, complementàries o cautelars, com ara la
intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de
riscos a la salut de les persones; o l’ordre de cessament immediat de l’activitat
de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar de la preceptiva
autorització.

Article 30. Graduació de les sancions
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies
següents:
1. L’esmena voluntària per la persona infractora dels defectes derivats de
l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest incompliment
no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de persones afectades.
5. La quantia del benefici obtingut amb infracció de les normes aplicables.
6. La naturalesa dels perjudicis ocasionats.

Article 31. Procediment sancionador.
Les infraccions se sancionaran, prèvia instrucció i tramitació del procediment
legalment establert per la normativa vigent, per l’Ajuntament competent per raó
de la comissió de la infracció en el seu terme municipal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Aplicació i interpretació del Reglament i harmonització
L’aplicació i la interpretació dels preceptes d’aquest Reglament es farà d’acord
amb la legislació vigent en matèria de disciplina de mercat i en matèria
d’higiene i seguretat alimentària, incloses totes les reglamentacions
tecnicosanitàries i normes de qualitat específica que afectin als productes que
es venguin, i a la resta de regulacions concretes i/o generals que siguin
d’aplicació a l’àmbit de la venda minorista no sedentària.
Els preceptes d’aquest Reglament que, per sistemàtica normativa, incorporin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s’entén que són automàticament
modificats en el moment en què es produeixi la revisió de l’esmentada
legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal i autonòmica,
continuen essent vigents els preceptes d’aquesta disposició reglamentària que
són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous
preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi adaptació expressa
d’aquesta ordenança.
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Segona. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió paritària del mercat, formada per persones tècniques i
per persones representants de cada un dels quatre municipis, que vetllaran pel
compliment del reglament i posarà en comú i acordarà totes les tasques
pròpies de les quatre administracions.

DISPOSICIONS FINALS
Única. Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre que s’hagi publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci de referència de publicació
del BOPB en què se n’ha inserit el text íntegre.
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ANNEX AL REGLAMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DE VENDA
NO SEDENTÀRIA DEL VALLÈS, ALS MUNICIPIS DE BARBERÀ DEL
VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS
REQUISITS I CRITERIS A APLICAR EN EL PROCEDIMENT PER A
L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER A L’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC AMB ELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT ECOLÒGIC I
ARTESÀ DEL VALLÈS A CERDANYOLA, BARBERÀ DEL VALLÈS, RUBÍ I
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Primer. Objecte
És objecte d’aquests annex la regulació dels requisits i dels criteris per a
l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic amb els
llocs de venda del mercat ecològic i artesà de venda no sedentària del Vallès
itinerant als municipis de Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Rubí i Sant
Quirze del Vallès i del procediment per a la concessió de les esmentades
autoritzacions.

Segon. Tipologia de llocs de venda segons la gamma de productes
autoritzats
Les autoritzacions s’adjudicaran segons la tipologia o gamma de productes que
es pot vendre a cada lloc de venda i que són els següents:
a)
b)
c)

Productes ecològics, d’acord amb allò que s’estableix al Reglament.
Productes artesans, d’acord amb allò que s’estableix al Reglament.
Productes artesans no alimentaris amb el distintiu de producte artesà
qualificat (PAQ).
Grup

Producte

A

Producció agrària ecològica:
Fruites i hortalisses
Producció agrària ecològica:
Transformació de la producció hortofrutícola
Manipulació i envasat de productes apícoles
Indústria sucrera
Indústria del cacau, xocolata i confiteria
Elaboració i envasat de té i cafè
Artesania alimentària:
Elaboració de melmelades, conserves de fruites i
conserves vegetals
Torrefacció de cafè
Producció agrària ecològica:
Elaboració i/o embotellat de vins, caves i escumosos
Elaboració de sidres i altres begudes alcohòliques
Fabricació i envasat d’olis i greixos
Artesania alimentària:
Elaboració de licors i aiguardents
Producció agrària ecològica:
Elaboració i envasat de plantes aromàtiques i
medicinals
Elaboració i envasat d’espècies i condiments
Artesania alimentària:
Caramels de mel i essències silvestres
Producció agrària ecològica:

B

C

D

E
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3
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1

6,67%

1

6,67%
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13,33%
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F

G

H

I
J

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics
Artesania alimentària:
Elaboració de derivats lactis, formatges i matons
Elaboració d’envinagrats, adobats, salmorres i salats
Producció agrària ecològica:
Elaboració de productes carnis
Elaboració i envasat de productes avícoles
Artesania alimentària:
Cansaladeria i xarcuteria
Producció agrària ecològica:
Elaboració de preparats alimentaris
Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics
Fabricació de pastes alimentàries i productes similars
Elaboració i envasat de fruits secs
Cereals i lleguminoses per a gra
Producció agrària ecològica:
Panificació i pastisseria
Fabricació de pastes alimentària i productes similars
Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics
Artesania alimentària:
Forn de pa
Pastisseria
Xurreria
Productes ecològics no alimentaris
Artesania de producció de béns de consum no
alimentaris

13,33%

2

6,67%

1

6,67%

1

13,33%
6,67%

2
1

A cada parada es podran vendre únicament els productes corresponents al
grup de classificació, sense que sigui necessari comercialitzar tota la gamma.
S’exceptua el cas que el lloc de venda s’adjudiqui a persona interessada en la
venda de productes d’altre grup i que la parada se li adjudica per manca de
demanda del grup originari.

Tercer. Persones sol·licitants
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no
sedentària les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes, amb plena
capacitat d’obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició
per contractar amb l’administració previstos a l’article 49 de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.

Quart. Convocatòria
La convocatòria serà simultània a tots els municipis i serà aprovada per
l’alcaldia dels municipis respectius, sense perjudici que es pugui encarregar la
gestió a un únic municipi.
La convocatòria incorporarà les bases específiques i determinarà el termini per
a la presentació de les sol·licituds, que no podrà ser inferior a vint dies.
La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis dels quatre
municipis.

Cinquè. Sol·licituds
Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar:
a) Nom i cognoms de la persona peticionària, o raó social.
b) Número del DNI, NIF, NIE o CIF.
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c)
d)
e)

f)

Domicili.
Descripció de les instal·lacions i dels articles de venda
En el cas de persones jurídiques a més es farà constar:
− indicació de la representació legal que ostenta la persona que
signa la sol·licitud.
− Dades de la persona física que exercirà l’activitat en nom de la
persona jurídica.
Grup de parada o lloc de venda per al qual se sol·licita l’autorització
municipal i el tipus o els tipus de productes que es
comercialitzaran.

Únicament s’admetrà la presentació d’una sol·licitud per persona sol·licitant per
a un lloc de venda i per a un únic grup de productes.
La presentació de les sol·licituds per a l’atorgament de les autoritzacions de
venda no sedentària s’efectuarà dins el termini de 10 dies des de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si el darrer dia
coincidís en dissabte, el termini es prorrogarà fins el dia hàbil següent.
Els ajuntaments poden aprovar, conjuntament amb la convocatòria, el model
normalitzat de sol·licitud de participació, que, en aquest cas, serà d’utilització
obligatòria per a les persones sol·licitants.

Sisè. Aportació de documentació conjuntament amb la sol·licitud
Conjuntament amb la sol·licitud caldrà aportar una fotocòpia del DNI de la
persona que signa la sol·licitud i una declaració responsable en què la persona
interessada o el representant legal o la persona amb poders suficients de la
persona jurídica manifesti:
− el compliment dels requisits establerts, especialment els de l’article 10
del Reglament
− que es comercialitzaran únicament productes ecològics o artesans,
d’acord amb allò que estableix el Reglament del mercat.
− estar en possessió de la documentació que acrediti que pot exercir
l’activitat a partir de l’inici d’aquesta.
− mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització
La declaració responsable, a més, haurà d’incloure els extrems següents:
− estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament
de la corresponent tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats
tributaris
− estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social
− en el cas de nacionals de tercer països, disposar d’autorització de
residència i treball
− haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura
dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada,
per l’import mínim establert al Reglament.
− complir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte
o productes a vendre.
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Normes específiques:
− Els nacionals de tercers països hauran d’acreditar documentalment que
disposen de l’autorització de residència i treball en presentar la
declaració responsable
− La situació d’alta en l’IAE i al corrent del pagament de la corresponent
tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris haurà de
ser acreditada en presentar la declaració responsable, a opció de
l’interessat, bé per si mateix, amb aportació de la corresponent
certificació, o bé amb la incorporació d’una autorització als ajuntaments
per tal que puguin fer les comprovacions en relació al compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta telemàtica als
registres i arxius d’altres administracions i entitat publiques.

Setè. Lloc de presentació de la sol·licitud
Les sol·licituds per a la participació en el procés d’adjudicació d’autoritzacions
per a l’ocupació del domini públic per a l’exercici de l’activitat de venda no
sedentària en el mercat ecològic i artesà del Vallès es presentaran al Registre
General de qualsevol dels quatre Ajuntaments, directament o de conformitat
amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vuitè. Esmena de la sol·licitud
Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior,
l’Ajuntament requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies
hàbils esmeni la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb
l’advertiment que de no fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, de
conformitat amb la normativa de règim local aplicable.

Novè. Admissió de persones aspirants
En el termini màxim d’un mes des de l’acabament del termini d’esmenes de
sol·licituds, els quatre ajuntaments aprovaran i publicaran la relació provisional
de persones sol·licitants admeses i excloses, amb indicació dels motius de
l’exclusió; de conformitat amb la proposta elaborada per la Comissió paritària a
què es refereix la disposició addicional segona del Reglament del mercat.
Contra la inadmissió es podran formular al·legacions pel termini de 10 dies des
de la notificació.
Una vegada resoltes les al·legacions es procedirà a la publicació de la llista
definitiva de persones admeses.
Desè. Procediment d’atorgament de les autoritzacions
L’adjudicació es farà per sorteig públic, amb participació del/de la
secretari/secretària de l’Ajuntament corresponent al terme municipal on es faci
l’acte, que serà anunciat amb l’antelació suficient.
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Els ajuntaments faran públic el plànol de distribució de les parades i la tipologia
de productes en el moment del sorteig públic.
Es procedirà a fer un sorteig per a cada un dels grups de llocs de venda definits
en l’apartat segon, amb participació de les sol·licituds presentades
corresponents a cada grup.
En el cas que per a cada grup de llocs de venda es presentin sol·licituds per a
la comercialització de productes ecològics i de productes artesans, els primers
tindran preferència sobre els segons, que, per tant, quedaran exclosos del
sorteig; llevat que el lloc de venda estigui destinat específicament per a la
venda de productes artesans.
En el cas que per a algun grup de llocs de venda no s’hagi presentat cap
sol·licitud, es farà un sorteig per adjudicar-los entre les persones que hagin
sol·licitat l’autorització per vendre productes inclosos en altres grups i que no
hagin estat adjudicatàries de cap parada. En aquest cas, no hi haurà criteri de
preferència respecte de cap producte i l’autorització comportarà el canvi de
classificació del grup de la parada en la vigència de l’autorització, per
possibilitar la venda del producte sol·licitat per la persona adjudicatària.
Els sorteigs es desenvoluparan de la manera següent:
1. Per a cada sorteig, s’atorgarà un número correlatiu a cadascuna de les
sol·licituds admeses.
2. Per insaculació s’escolliran els números als quals correspon un lloc de
venda, de conformitat amb l’ordre d’extracció que resulti.
3. Finalment, les sol·licituds que no resultin adjudicatàries, participaran en
un sorteig per a confeccionar la llista d’espera per a l’adjudicació dels
llocs de venda que quedin vacants fins a l’extinció de les autoritzacions
pel transcurs del temps de vigència.
L’adjudicació d’un determinat lloc de venda, comportarà l’assignació d’una
concreta ubicació i l’autorització per a la venda d’una determinada gamma de
productes.
Onzè. Concessions de les autoritzacions
Els quatre ajuntaments, independentment, atorgaran, per resolució d’alcaldia,
les autoritzacions corresponents, amb el contingut que determina l’article 13 del
Reglament, per a la utilització del domini públic corresponent al seu terme
municipal; que seran notificades a les persones interessades.
Igualment, s’aprovarà pels quatre ajuntaments la llista d’espera que resulti del
sorteig, la qual serà notificada a totes les persones que no resultin
adjudicatàries.
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