ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE MAJORISTES
DE FRUITES I VERDURES

CAPÍTOL PRIMER: ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1er. Les presents normes determinen l’organització i funcionament del Mercat Central
de Fruites i Verdures de la Unitat Alimentària de Girona, així com de les seves instal·lacions
complementàries, i seran d’obligat compliment per a totes aquells persones i entitats legal i
formalment autoritzades per al seu ús.
Article 2on. L’organització i funcionament del Mercat de Fruites i Verdures de la Unitat
Alimentària de Girona, correspon a l’Ajuntament en règim de gestió directa.
Article 3er. La Direcció, Administració i Serveis del Mercat, així com els titulars dels llocs de
venda, i demés establiments complementaris, i els usuaris, hauran d’ajustar la seva actuació
a la present Ordenança, sens perjudici de les normes específiques que en cada cas
particular determini l’Ajuntament, o la Junta Administradora, que podran completar i
desenvolupar aquestes normes.
CAPÍTOL SEGON: ELEMENTS PERSONAL DEL MERCAT
SECCIÓ PRIMERA – Llocs

Article 4art. Els llocs del Mercat, en nombre inicial de 26, tenen el caràcter de fixos, amb una
superfície de 120 metres quadrats cadascun.
Article 5è.

Durant el termini de 7 anys el Mercat no serà ampliable, a no ser que el

creixement demogràfic de la població o les necessitats i desenvolupament convenient del
propi Mercat ho exigeixin, en funció de la lliure concurrència i de la declaració d’ús obligatori
a què es refereix l’article 87.
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SECCIÓ SEGONA. Venedors
Article 6è. En el Mercat Central de Fruites i Verdures podran operar com a titulars de llocs
fixos de venda:
a) Els majoristes
b) Les Cooperatives o Unions de Cooperatives, i altres associacions de
productors dels articles comercialitzats en el Mercat
c) Les agrupacions detallistes
d) El propi Ajuntament de Girona, per sí o través de persona o entitat autoritzada
Article 7è. Podran ser titulars de llocs per la presentació d’altres activitats complementàries,
les persones físiques o jurídiques que obtinguin autorització per a desenvolupar-les.
Article 8è. 1. Les autoritzacions per ser a ser titulars d’un lloc de venda s’atorgaran per
l’Ajuntament en règim de concessió administrativa.
2. Per obtenir un lloc de venda, haurà de ser presentada sol·licitud a l’Ajuntament,
amb expressió dels següents requisits, degudament justificats:
a) Nom, cognoms, domicili i dades del Document Nacional d’Identitat de la persona que
presenta la sol·licitud.
b) Nom, raó social i títol constitutiu de les persones jurídiques, data de constitució i
Notari autoritzant, dades del Registre Mercantil i Registre fiscal, i tots aquells que
serveixin per a la seva identificació.
c) Per a les entitats no mercantils, l’Ordre Ministerial aprovatòria, i data i nom del Notari
que autoritza l’escriptura de constitució.
d) Les autoritzacions que siguin necessàries per a l’exercici de l’activitat mercantil.
e) Classe d’article i quantitat que es vulgui comerciar en el mercat
f) Declaració de posseir la capacitat financera per a poder desenvolupar
satisfactòriament les activitats sol·licitades
g) No trobar-se afectat per incapacitat o incompatibilitat contractual.
Article 9. 1.Els llocs vacants s’adjudicaran periòdicament mitjançant concurs públic i el seu
nombre s’acomodarà a les circumstàncies de cada termini, a fi que en tot moment les
transaccions assegurin una concurrència comercial en defensa dels interessos dels
consumidors i l’obtenció d’una justa remuneració per als productors.
2. Adjudicats els llocs als majoristes que hi tinguin preferència, a tenor de la disposició final
1ª d’aquesta Ordenança, els restants a excepció de l’Oficina Bancària que podrà ésser
objecte de concertació directa i de dos llocs que tindran la consideració de “situats”,
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s’adjudicaran mitjançant concurs de peticionaris, dirigit a assegurar que l’adjudicatari
desenvolupi la seva activitat comercial en les condicions que, a tal efecte, es fixin en la
convocatòria, referents a un millor avantatge per l’abastament de la Ciutat, transparència i
fluïdesa de les transaccions i, en general, millor servei al públic. Quan el nombre dels
admesos en aquesta selecció excedeixi dels llocs disponibles, l’adjudicació entre aquells
s’efectuarà a favor dels que formulin l’oferta més avantatjosa, d’acord també amb les bases
de la convocatòria.
Article 10è. Per a ser titular d’un lloc d’activitats complementàries serà necessari obtenir
l’adjudicació mitjançant concurs, fixant-se en la convocatòria les condicions econòmiques i
administratives del seu exercici.
Article 11è. En el Mercat de Fruites i Verdures podran operar també com a usuaris del
“situats de productors”, aquells que acreditin documentalment ésser titulars d’una o més
explotacions agrícoles, per qualsevol dels títols regulats en la legislació civil vigent, i sempre
que no siguin titulars de llocs fixos de venda.
Article 12è. 1.La condició de productor agrícola haurà d’acreditar-se mitjançant certificació
de l’Organisme competent, del terme on es trobin ubicats els terrenys, en la què haurà
d’especificar-se la classe de productes i quantitat aproximada que hagi recaptat.
2. En el cas que es tracti d’una Cooperativa de Productors s’haurà, a més, de presentar-se
la documentació que acrediti la seva constitució i vigència, així com els Estatuts o normes
per els què es regeix.
Article 13è. Els llocs de “situats” s’adjudicaran diàriament, o per terminis més extensos, a
judici de la Direcció i sempre tenint en compte les disponibilitats de superfície de cada
moment.
Article 14è. La concessió d’un lloc fix crea a favor de l’adjudicatari el dret de posseir-lo
mentre acompleixi les obligacions imposades per aquest Reglament i Disposicions
Complementàries.
Les activitats en el lloc de venda s’han d’exercir personalment. Podran transmetre’s “mortiscausa”, a favor d’aquelles persones a la que correspondria la successió ja sigui testado o
intestada, amb pagament dels drets de traspàs.
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També, podran transmetre’s “inter-vivos”, havent d’acreditar-se el preu del traspàs i les
seves condicions essencials. L’Ajuntament, en aquest casos, disposarà del dret de tempteig,
pel qual el que tracti de traspassar un lloc haurà de notificar-ho a l’Ajuntament, mitjançant
instància, en la que haurà de fer constar el lloc què tracta de traspassar, nom i domicili del
concessionari, preu del traspàs i les condicions de la transmissió; l’Ajuntament haurà de
manifestar si utilitza o no el dret de tempteig, entén-se que si transcorre el termini d’un mes
a partir de la presentació de la instància i no s’hagués adoptat cap mena de resolució, el
cedint quedarà en llibertat per a efectuar la transmissió, lliurant-ne una còpia autoritzada a
l’Ajuntament.
Si es comprovés el falsejament en la fixació de la quantitat satisfeta per al traspàs, el nou
adjudicatari pedrera tot dret al lloc, quedant aquest lliure i a favor de l’Ajuntament.
Article 15è. Queda prohibida la transmissió de llocs a títol gratuït.
Article 16è. Queda terminantment prohibit sots-arrendar, total o parcialment, els llocs. La
comprovació d’aquest extrem portarà aparellada la caducitat de la concessió.
Article 17è. 1. Les concessions dels llocs de venda en el Mercat Majorista s’atorgaran pel
termini màxim de 50 anys.
2. A la seva fi i una vegada produïda la reversió, l’Ajuntament podrà llogar els llocs a
cadascun del seus titulars pel termini màxim que legalment correspongui, sense exclusió
d’altres comerciants, mitjançant concurs i fins a la licitació per a adjudicar la concessió.
3. Els llocs de venda del Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures podran ser objecte de
transmissió per actes “inter-Vivos”, prèvia autorització municipal i pel que resti d’explotació.
L’autorització de transmissió s’ajustarà a l’art.14è. de la present Ordenança, i el preu no
podrà ser inferior a la quantitat total satisfeta pel lloc de venda, actualitzant en funció de les
variacions percentuals experimentades per preus del consum, segons l’índex (Conjunt
Nacional Índex General) de l’Institut Nacional d’Estadística, i alhora reduït proporcionalment
pel temps transcorregut de la concessió. L’Ajuntament percebrà el 10% del preu mínim de
transmissió, així calculat.
Tanmateix, serà admesa la forma de transmissió “mortis -causa”, a favor dels hereus
testamentaris o forçosos del titular traspassat.

4

Article 18è. Les concessions s’extingiran per les següents causes:
a) Renuncia expressa i escrita del titular
b) Declaració de fallida del titular, en virtut de resolució ferma
c) Concurrència d’alguns dels motius o causes de revocació o anul·labilitat previstos
en l’article 16 del Reglament de Serveis de les Corporació Locals.
d) Mort del titular, excepte en l’establert en l’article 14 d’aquest Reglament.
e) Dissolució de la Societat titular.
f) Sots-arrendament de l’autorització.
g) Cessió de l’autorització a un tercer, sense lligar-se als preceptes d’aquest
Reglament.
h) Pèrdua d’algunes de les condicions exigides per aquest Reglament per a optar a
la concessió.
i)

No exercir la venda o no ocupar el lloc autoritzat en el termini d’un mes
consecutiu, amb excepció que s’hagués obtingut pel titular el permís
corresponent.

j)

Greu incorrecció comercial, justificada prèvia instrucció d’expedient.

k) Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de les ordres rebudes en
matèria d’higiene o neteja dels llocs.
l)

Falta de pagament del cànon.

m) No obtenir els mínims de comercialització, en les condicions que es determini.
Article 19è. En les adjudicacions en règim de concessions dels llocs, una vegada atesos els
drets preferents del majoristes en exercici legal de la seva activitat en la data d’atorgament,
en els termes de la Disposició Final 1ª, gaudiran de preferència les Unions de Cooperatives,
i les Cooperatives o Agrupacions de Productors que reuneixin les condicions determinades
en l’article 6è. d’aquest Reglament.
SECCIÓ TERCERA. Dels Compradors.
Article 20è. En el Mercat Central podran actuar en qualitat de compradors amb subjecció a
les normes establertes en aquest Reglament:
a) Els detallistes i les seves agrupacions, cadenes i associacions
b) Les institucions o col·lectivitats de qualsevol classe.
c) Els economats i cooperatives de consum.
d) Els majoristes no radicats en el Mercat, els ubicats en el mateix en els casos
autoritzats i els exportadors.

5

e) Totes aquelles persones físiques a les què l’Ajuntament concedeixi autorització als
efectes indicats en aquest article.

CAPÍTOL TERCER. FUNCIONAMENT
SECCIÓ PRIMERA. De l’entrada, estada i sortida del Mercat. Personal

Article 21è. 1. Estarà autoritzat al lliure accés i permanència amb subjecció d’horaris que
s’estableixin el personal que s’indica:
1. Personal propi de l’Ajuntament
2. Majoristes i els seus treballadors autoritzats
3. Els associats i treballadors de les Entitats compreses en l’apartat b) de l’article 6è.
4. Productors individuals, usuaris dels “situats”.
5. Compradors minoristes i personal autoritzat per l’Ajuntament
6. Personal adscrit a les funcions de càrrega i descàrrega.
7. Personal i treballadors autoritzats d’activitats que es realitzin dins del Mercat
8. Personal que transporti mercaderies
9. Representants de mercaderies per a la venda en el Mercat.
10. Aquells als que específicament d’autoritzi
Article 22è. 1. Les persones compreses en els números 1,2,3,4,5, 6 i 7, de l’article
anterior, hauran d’estar provistes del carnet expedit per l’Ajuntament.
2. Els treballadors per compte d’estranys sol·licitaran el carnet a través de la persona o
entitat que els llogui.
3. A les persones a que es refereixen els apartats 8 i 9 se’ls facilitarà a l’entrada del recinte
una autorització que les facultarà per el seu accés i permanència, i hauran d’anar previstos
d’un distintiu que els identifiqui amb claredat.
4. En qualsevol cas les persones habilitades per a l’entrada o permanència en el Mercat,
vindran obligades a exhibir el carnet o autorització corresponent, en quantes ocasions els
sigui requerit.
Article 23è. En tot cas, l’entrada i sortida del personal es realitzarà per accessos que
aquests efectes s’assenyalin.
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SUBSECCIÓ SEGONA. Vehicles.
Article 24è. L’entrada i sortida de vehicles es realitzarà pels accessos que aquests efectes
específicament es determini.
Article 25è. Per a l’entrada i aparcament de vehicles podrà exigir-se el pagament d’una taxa,
l’import del qual s’establirà en la corresponent Ordenança Fiscal. El justificant del seu
pagament haurà d’ésser exhibit als treballadors que ho sol·licitin.
Article 26è. L’extracció de les mercaderies adquirides en el Mercat Central podrà realitzar-se
en vehicles de tracció mecànica de transportistes concessionari legalment autoritzats, o dels
compradors o familiars en primer grau, que reuneixin les condicions higièniques establertes i
una capacitat mínima de carga útil de 250 kg.
SECCIÓ TERCERA. Operacions de venda.
Article 27è. 1. Podran ser objecte de venda en Mercat de Fruites i Verdures:
I. Tot gènere de fruites, siguin fresques, seques, congelades, d’os o pinyol,
refrigerades o liofilitzades.
II. Tota mena d’hortalisses, arrels, tubèrculs o verdures, fresques, refrigerades,
liofilitzades o congelades.
III. Els bolets que s’autoritzin pel Servei d’Inspecció Sanitària.
2. Aquesta relació té caràcter purament enunciatiu.
Article 28è. Les operacions de venda només poden realitzar-se en els llocs reservats a
aquest efecte.
Article 29è. Els lots mínims d’admissió i venda en el Mercat no podran ésser inferiors a un
paquet per classe de mercaderia, sens perjudici del previst en l’article 37 d’aquest
Reglament.
Article 30è. Els titulars d’autoritzacions de venda en el Mercat s’abstindran d’efectuar-les als
compradors que no justifiquin degudament estar autoritzats per a comprar-hi.
Article 31è. Queden prohibides les vendes entre majoristes del Mercat. S’exceptua
d’aquesta prohibició les cessions que per completar lots, acabar existències , o qualsevol
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circumstància anàloga, siguin autoritzades expressament per la Direcció del Mercat i sempre
que no suposi l’aparició d’un nou esglaó intermig dintre del procés habitual de distribució i
que origini o doni lloc a un augment dels preus màxims fixats. Tal i comes desprèn de
l’article 3er. apartat 5, del D. 3052/66 de 17 de novembre de 1996 sobre disciplina de
mercat.
Article 32è. 1. Anyalment s’assenyalaran dos tipus de llocs i/o per categories de productes,
els tonatges mínims a comercialitzar durant tot l’any o temporada.
2. La manca de comercialització dels mínims assenyalats, podrà donar lloc a la reducció de
l’espai ocupat pel titular del lloc.
3. Queden exceptuats d’aquest mínims aquells casos produïts per circumstàncies
climatològiques, o qualsevol altre causa de força major, suficientment provades i que
justifiquin l’incompliment de l’obligació.
Article 33è. Amb independència de les mesures a que es refereixen els articles anteriors, els
titulars del llocs amb caràcter fix i els de les activitats complementàries, vindran obligats a
presentar el servei amb caràcter permanent, no podent tancar el lloc sense autorització
escrita de la Direcció del Mercat, excepte cas de força major o vacances autoritzades.
Article 34è. 1. Quan les circumstàncies ho permetin, la Direcció podrà disposar la utilització
obligatòria d’envasos perduts o sense retorn, i la unificació dels seus tipus que hauran de
respondre, en el cas, a les normes de tipificació de qualitat i de normalització comercial
legalment vigents en cada moment.
Mentrestant, els envasos buits es dipositaran en el lloc adequat, quedant prohibida la
utilització de llocs per aquesta finalitat.
Article 35è. 1. Durant les hores de venda tots el majoristes hauran de mantenir gèneres en
oferta en els llocs per la corresponent regulació i transparència del Mercat.
2. El dipòsit de gèneres en les cambres frigorífiques o magatzems, tant oficials com
particulars, queden subjectes a les Normes de regulació del Mercat, amb l’obligació
expressa que es declarin les entrades i sortides de cada gènere d’acord amb les
instruccions que es dictin.
Article 36è. Solament podran realitzar-se operacions de venda a partir d’un pes mínim de 10
quilos, quan es tracti de gèneres subjectes a pes, o d’un mínim de 50 unitats quan siguin
venuts a tant per cent.
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S’exceptuen els tomates de Canàries, maduixes i maduixots (que forçosament hauran
d’expedir-se en caixes i cistells), forcs i manats d’alls i cebes, els espàrrecs, julivert i porros,
naps, pastanagues i altres vegetals alimentaris.
Article 37è. Les vendes s’entenen sempre al comptat. No estarà permès tenir paquets per a
la venda fora dels llocs de cada concessionari, ni en els corredors de l’interior de Mercats.
Article 38è. Totes les vendes que es practiquin en el Mercat podran ésser contrastades en
la balança oficial. El personal encarregat d’aquest servei lliurarà per cada comprovació que
verifiqui, el tiquet corresponent en que hi constarà el pes resultant.
Article 39è. Les reclamacions per falta de pes sols seran ateses abans de sortit els gèneres
adquirits en el propi Mercat. Les relatives a la diferència de qualitat, classe o mal estat dels
gèneres hauran de formular-se davant la Junta Administradora, a través del Director del
Mercat, abans de ser retirats. Els compradors hauran d’acompanyar l’albarà de compra en
formular la reclamació.
Article 40è. Els venedors lliuraran inexcusablement un albarà en el què s’hi expressarà: nom
del comprador, data de la compra, classe i preu de l’article venut, tara de l’envàs i totes
aquelles dates que siguin convenients a més del nom del venedor i el número de lloc ocupat
en el mercat.
Article 41è. Els venedors estan obligats a assenyalar amb marques especials els envasos
de la seva propietat, les quals hauran de ser presentades a la Direcció del Mercat per a
registre.
Article 42è. Els concessionaris de llocs fixos vénen obligats a portar la comptabilitat i detallar
les operacions que verifiquin, a l’objecte de facilitar la comprovació quan l’Autoritat Municipal
ho consideri convenient.
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SECCIÓ QUARTA. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS
Article 43è. 1. De conformitat amb l’article 9è del Decret 1560/1970 de 4 de juny, sobre
ordenació de Mercats Majoristes, l’Ajuntament subministrarà a la Direcció General de
Comerç Interior de la Generalitat les dades que li siguin sol·licitades, així com facilitarà la
recollida directa de les que es demanin.
2. Els usuaris, per la seva part, vindran obligats a facilitar, en la forma i condicions que es
determini, la informació que d’acord amb l’establert anteriorment pugi ser-los-hi exigida.
SECCIÓ CINQUENA. SEGURETAT

Article 44è. Els serveis de policia i vigilància i incendis estaran organitzats i funcionaran en
els termes que fixin l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
SECCIÓ SISENA. CALENDARI I HORARIS
Article 45è. El Mercat estarà obert per a la venda tots els dies de l’any, excepte diumenges i
festes civils i religioses que es determini per la Conselleria de Treball de la Generalitat.
Article 46è. Els horaris que regeixin per a cadascuna de les activitats que es realitzin en el
Mercat es fixaran per l’Ajuntament, en coordinació amb la xarxa de Mercats.
CAPÍTOL QUART. OBRES I INSTAL·LACIONS DELS LLOCS:

Article 47è. Sense permís previ de l’Ajuntament no es podran practicar obres ni instal·lacions
en els llocs de Mercat.
Article 48è. 1. Totes les obres i instal·lacions que es realitzin en els llocs fixos i “situats” i que
quedin unides de manera permanent a l’immoble, quedaran de propietat municipal.
2. S’entendrà que aquestes obres i instal·lacions estan unides de manera permanent, que no
puguin separar-se dels terres, parets o elements constructius, sense trencament o
deteriorament.
Article 49è. Les noves obres i millores que l’Ajuntament realitzi en el Mercat Central, i que,
escoltada la Junta Administrativa, siguin considerades necessàries per a la millor prestació
del servei, seran costejades pels usuaris interessats, en proporció al benefici que a cada
qual reporti l’obra executada.
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Article 50è. El titular d’un lloc, haurà de consentir l’execució de les obres que es refereixin
als servies comuns, xarxa viària i als condicionaments necessaris per al funcionament dels
serveis.
Article 51è. Si a conseqüència de les obres de l’article anterior, el titular d’una autorització
es troba impossibilitat, total o parcialment, per a l’exercici de la seva activitat, el cànon
d’ocupació que se satisfaci es disminuirà proporcionalment a raó de la pertorbació causada.
Article 52è. Quan per les circumstàncies a què es refereixen els articles 50 i 51, el titular
d’un emplaçament es veiés privat en part de la disposició d’un lloc, el tonatge mínim a què
es refereix l’article 32, serà objecte d’una reducció proporcional a l’espai i temps de privació
de l’exercici de les seves activitats.
CAPÍTOL V. DEL BAR RESTAURANT I OFICINA BANCÀRIA
Article 53è. El local destinat a Bar-Restaurant haurà de restat ininterrompudament obert en
les hores senyalades per a càrrega i descàrrega de mercaderies i per a la venda d’articles.
Article 54è. Haurà de tenir a disposició dels clients una àmplia gamma de begudes i plats
que corresponen a la seva denominació i aplicarà preus, que autoritzin les disposicions
vigents per establiments de la seva categoria.
El titular del Bar-Restaurant haurà de disposar així mateix de subministra de tabac, en les
condicions que “Tabacalera, SA” disposa per als establiments de la seva classe.
Article 55è. L’oficina bancària mantindrà servei ininterromput durant les hores per a la venda
del Mercat, havent de posseir el personal adient per a l’àgil atenció dels clients.
Aquesta oficina bancària ostentarà la consideració que el Banc d’Espanya li atorgui, segons
la vigent legislació bancària, podent-hi realitzar únicament operacions per a ús i utilitat
exclusivament del servei del Mercat.
Article 56è. Queda terminantment prohibida la realització en aquesta oficina d’operacions
bancàries i d’anàloga significació a través d’agents, visitadors, corresponsals i anàlegs,
essent directament responsable de la infracció el Banc pel què operin els indicats
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treballadors, tot això sens perjudici de donar-ne compte al Consell Superior Bancari i al Banc
d’Espanya, als efectes oportuns.
Article 57è. El concessionari del Bar-Restaurant estarà subjecte al pagament del
corresponent cànon.
Pel mateix concepte, el titular de l’Oficina bancària haurà de fer efectiu, mensualment,
l’import del cànon que aquest efecte senyali l’Ajuntament, previ informe de la Junta
Administradora en les clàusules de la corresponent concessió o ús del local bancari.
CAPÍTOL VI. NETEJA
Article 58è. 1. Els titulars d’un lloc de venda, “situat”, o per prestar un servei complementari,
vindran obligats a cuitar de la neteja dels espais o instal·lacions que els correspongui
d’ocupar i a dipositar les deixalles en els llocs i recipients que s’assenyalin per a facilitar la
seva recollida, dins de l’horari fixat. La neteja de vials, zones verdes, aparcaments i altres
superfícies i instal·lacions no compreses en el paràgraf anterior, estarà a càrrec de
l’Ajuntament.
2. Tot usuari del Mercat està obligat a recollir les deixalles que s’originin en els llocs de
trànsit públic, com a conseqüència de les operacions que realitzi.
Article 59è. Es consideraran deixalles:
a) Les procedents de la neteja normal
b) Les restes orgàniques, ja siguin sòlides o líquides
c) Els envasos, embalatges i embolcalls inservibles o rebutjats.
Article 60è 1. La recollida general, extracció i tractament de deixalles, s’efectuarà pel
Servei de Neteja del Mercat.
2. Les deixalles liquides, així com tots els productes inflamables, corrosius,
infecciosos o fètids, es dipositaran pels interessats dins dels recipients tancats,
suficientment resistents per a evitar que el producte pugi vessar-se i evaporar-se.
Article 61è. El servei de neteja vigilarà l’acompliment de quantes ordes es dictin en relació a
aquests capítol, donarà part de les infraccions que es realitzin i proposarà l’adopció de
mesures que facilitin la tasca.
CAPÍTOL VII. DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL MERCAT.
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Article 62è. Per atendre i resoldre les qüestions relacionades amb el funcionament del
Mercat es constituirà amb caràcter consultiu, una Junta Administradora integrada per sis
membres: 1 representant de l’Ajuntament, designat per la Comissió Municipal Permanent, el
Director de Mercat, i 4 vocals, dos en representació dels majoristes, 1 en representació dels
compradors autoritzats i un altres en representació del personal laboral del Mercat.
El representant de l’Ajuntament ostentarà la Presidència d’aquesta Junta. Serà secretari un
funcionari de la Corporació.
SECCIÓ PRIMERA. Del Director del Mercat de Fruites i Verdures.
Article 63è. El Director de Mercat tindrà les següents funcions:
a) Dirigir el personal a les seves ordres
b) Vigilar l’activitat mercantil que es realitza en el Mercat, donant compte a la Junta de
tota anomalia que pugui observar-se.
c) Vigilar pel bon ordre, policia, neteja del Mercat i l’adient ús de les instal·lacions
d’aprofitament comú.
d) Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars de llocs
e) Informar en els expedients d’obres dels llocs
f) Facilitar les inspeccions dels llocs de venda i vehicles al personal legitimat per a
portar-les a terme, i practicar, en el seu cas, aquells que consideri convenients o les que
siguin encarregades pels Organismes competents.
g) Inspeccionar els instruments de pes i mesura i tenir cura del servei del repès.
h) Notificar als titular dels llocs de venda les disposicions dels Organisme competents i
mantenir-los informats, mitjançant la remissió periòdica dels oportuns comunitats, d’allò
d’importància que succeeixi en el Mercat.
i) Facilitar als veterinaris encarregats de la inspecció sanitària, als funcionaris de
recaptació, als membres de la Policia Municipal, i als encarregats del serveis de
vigilància i neteja, l’acompliment de les seves respectives tasques.
j) Vigilar la conservació i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, recabant per
conducte reglamentari o directament, quan procedeixi, la intervenció dels serveis tècnics
competents.
k) Portar la documentac ió administrativa del Mercat, el control d’entrades i sortides de
documents, el llibre de registre de titularitat dels llocs, els expedients de cada lloc en els
què s’hi reculli la documentació, el control de les obres que en aquells es verifiquin i les
dates de la seva iniciació.
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l) Facilitar el desenvolupament de les funcions encomenades a la Central d’Informació
de Productors Alimentaris, de la Generalitat, i l’acompliment de les tasques del seu
personal, en ordre a la recollida i comprovació de dades i a la difusió dels resultats que
s’obtinguin, sens perjudici que per si mateixos puguin recopilar, classificar i ordernar les
dades estadístiques sobre preus, procedència i quantitats dels gèneres entrats i venuts.
ll) Cuidar de l’administració econòmica i portar la comptabilitat del Mercat, en
funció delegada de la Intervenció de Fons.
m) Vigilar la puntual recaptació de tota classe de drets i multes, donant compte sense
dilació a la Intervenció dels retards i faltes de pagament que es produeixin,
n) Informar a l’Ajuntament del funcionament del Mercat i porposar tota classe de
mesures per a la seva millora.
o) Resoldre les qüestions incidencials i urgents, donat compte immediat a l’Ajuntament
de les mesures adoptades i comunicar sense dilació als òrgans superiors les situacions
que requereixin la intervenció o decisió d’aquest
p) Quantes altres resultin d’aquesta Ordenança o li siguin encomenades.
Article 64è. A les ordres immediates del Director del Mercat hi haurà el personal
col·laborador i auxiliar que les necessitats exigeixin i que formarà part del servei general del
Mercat
SECCIÓ SEGONA. De la Junta Administradora

Article 65è. Funcionarà en el Mercat de Fruites i Verdures una Junta Administradora, la
composició de la qual queda regulada en l’article 61.
Article 66è. La competència de la Junta vindrà referida a quantes matèries estiguin
relacionades amb el funcionament del Mercat.
Article 67è. Els acords adoptats per la Junta, de caràcter consultiu, no tindran caràcter
executiu ni vinculant per l’Ajuntament, necessitant per la seva efectivitat la ratificació del seu
órgan de govern.
Article 68è. La Junta funcionarà amb subjecció a les següents normes:
I.

Les reunions seran ordinàries i extraordinàries. Es reunirà en sessió ordinària

almenys una vegada al trimestre. Amb caràcter extraordinari, es reunirà quan es
consideri oportú o quan ho sol·liciti més d’un terç dels seus components.
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II. Tots els membres assistents de la Junta, tindran veu i vot en les deliberacions. El
Director del Mercat i el Secretari no tindran vot en el debat d’assumptes.
III. Els acord s’adoptaran per majoria i en cas d’empat decideix el vot de la
Presidència.
IV. De cada sessió s’aixecarà acta succinta dels assumptes tractats i dels acords que
s’adoptin
V. Els membres de la Junta seran convocats pel Secretari amb una antelació
mínima de 48 hores, donant-los-hi l’ordre del dia amb expressió dels assumptes a
tractar, excepte en casos d’urgència.
SECCIÓ TERCERA. Inspecció sanitària
Article 69è. Tots els aliments que s’emmagatzemin, manipulin i venguin al Mercat, els llocs
de venda, activitats complementàries, “situats”, i altres llocs del mateix, així com els envasos
i articles relacionats amb el comerç i tràfic propis de l’activitat, seran sotmesos a inspecció
sanitària.
Article 70è. 1. El servei d’inspecció sanitària del Mercat Central de Fruites i Verdures,
correspon a l’Ajuntament de Girona i s’exercirà mitjançant els funcionaris tècnics idonis.
2. Correspon a aquest servei:
a) Comprovar l’estat sanitari dels articles alimentaris.
b) Inspeccionar

les

condicions

higiènico-sanitàries

dels

llocs,

instal·lacions

i

dependències del mercat.
c) Procedir al decomís, i en el seu cas, destrucció dels gèneres que no es trobin en les
condicions adients per al consum.
d) Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades,
e) Trametre informes facultatius sobre els resultats de les inspeccions i anàlisis
practicats.
Article 71è. 1. El servei actuarà d’ofici o en virtut de denúncia, ajustant-se a l’establert en el
Codi Alimentari Espanyol i demés disposicions sobre sanitat, qualitat, manipulació i transport
d’aliments.
2. Quan algun comprador formuli reclamació sobre l’estat dels gèneres adquirits, l’Inspector
dictaminarà sobre la procedència o improcedència de la reclamació. En el primer dels caos, i
prèvia sol·licitud del reclamant, s’estendrà un certificat acreditatiu de l’informe emès, per tal
que el perjudicat pugui justificar el dret a ser indemnitzat pel venedor.
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3. Si aquest no estigués conforme amb el dictamen donat per l’Inspector, podrà a les seves
expenses designar un altre veterinari particular.
4. Les diferències que puguin sorgir entre els dictàmens emesos pels facultatius indicats,
seran dirimits provisionalment pel Director del Cos de Veterinaris Municipal, sota la seva
responsabilitat, comunicant la decisió de l’Ajuntament, el qual resoldrà.
5. Per tal que les reclamacions siguin ateses hauran de formular-se abans de ser retirades
les mercaderies del Mercat i anar acompanyades del bitllet de compra.
Article 72è. Els venedor no podran oposar-se a la inspecció de mercaderies.
Article 73è. No podran ser objecte de tràfec mercantil en el Mercat els productes que la
Inspecció dictamini no sanitàriament aptes pel consum humà, els quals seran destruïts.
Article 74è. Les mercaderies parcialment avariades no podran posar-se a la venda o
manipulades, sense la prèvia inspecció sanitària que determinarà les causes i percentatges
de depreciació, la qualificació de qualitat que correspongui i si són susceptibles de comerç
amb destinació a la seva industrialització, o altres usos.
Article 75è. El personal veterinari disposarà d’un Llibre de registre a on s’anotaran
diàriament els decomissos que practiquin en les seves operacions d’inspecció, detallant la
procedència, classe i pes del gènere, nom del venedor i altres dades necessàries per a la
perfecta determinació del servei efectuat.
Article 76è. Així mateix, serà obligació dels majoristes de fruites i verdures, als qui se’ls
decomisin mercaderies per no reunir les condicions de consum previstes en les disposicions
sanitàries, la de transportar el producte decomissat al lloc destinat per aquesta finalitat, dins
el Mercat.
Article 77è 1. De totes les actuacions del servei s’estendrà acta en la què es detallarà el
desenvolupament de la inspecció, especialment el mètode, nombre i manera en que es van
prendre les mostres, i totes les dades que s’estimi necessàries per a una major constància.
2. Si algun dels interessats ho sol·licités, se li lliuraran mostres certificades iguals a les hagin
servit de base a la inspecció.
3. Es lliuraran certificats de l’acta d’inspecció i de l’informe tècnic veterinari als interessats
que ho sol·licitin.
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CAPÍTOL VIII – FALTES I SANCIONS
Article 78è. Els usuaris del Mercat seran responsables de les infraccions d’aquest
Reglament comeses per ells o pels seus familiars o assalariats al seu servei.
Article 79è. Es consideraran faltes lleus:
a) les discussions o baralles que no produeixin escàndol;
b) la negligència respecte a la higiene i neteja de les persones i llocs
c) la inobservància de les instruccions dinamatns de la Direcció
d) el comportament, no reiterat, contrari als bons costums i normes de convivència
e) l’abastament deficient, excepte per causa justificada o el tancament no autoritzat
dels llocs de venda d’un a tres dies
f) qualsevol altre infracció d’aquest Reglament no qualificada com a falta greu
Article 80è. Seran considerares faltes greus:
a) la reiteració de qualsevol falta lleu
b) les baralles o batusses que produeixin escàndol dins del mercat
c) la negligència a les disposicions o manaments de la Direcció
d) les ofenses de paraula i obra al Director o als treballadors del mercat
e) la modificació de l’estructura o instal·lació dels llocs sense l’autorització
corresponent
f) els desperfectes a l’edifici, llocs o instal·lacions, causat expressa o negligentment
g) les defraudacions en la quantitat o qualitat dels gèneres venuts
h) la realització de vendes personal no autoritzades
i) la falsificació de les dades de documentació que obligadament han de presentar-se
en relació amb l’entrada, sortida i comercialització dels productes
j) la falta de presentació de la documentació a què es refereix l’apartat anterior o la
seva presentació incompleta
k) la falta de lliurament als compradors de l’albarà justificatiu de l’operació
l) els sots-arrendament dels llocs
ll) els traspàs o cessió de l’autorització o del lloc sense ajustar-se a les disposicions
establertes
m) el tancament no autoritzat del lloc per més de tres dies, excepte causes justificades
n) la infracció de les obligacions relatives a neteja assenyalades en el Capítol VI, si
afectés greument la salubritat dels aliments i la higiene del mercat.
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Article 81è. Tota infracció d’aquesta Ordrenança i altres disposicions complementàries es
sancionarà en la forma específica que determini el percepte imcomplert o, en el seu cas, per
les normes establertes en els articles següents.
Article 82è. Les sancions a aplicar seran:
A. Per faltes lleus:
a) apercebiment
b) multa de 6 a 30 €
B. Per faltes greus:
a) multes de 30 a 90 €
b) suspensió de la venda en lloc fins 30 dies
c) reducció, fins a la quarta part, del termini de vigència de la concessió
d) caducitat o retirada de l’autorització
Article 83è. Són sancions d’especial aplicació les següents: Decomís dels articles en els
supòsits g) i n) de l’article 80è i la suspensió d’obres o instal·lacions en els supòsits e) i f)
del propi article.
Article 84è. Dins del marge autoritzat, la quantia de les multes es fixarà tenint en compte les
circumstàncies del cas i els antecedents de l’infractor.
Article 85è. 1- Correspon la imposició de les sancions a l’Alcaldia, a proposta de la Direcció
del Mercat
2- Excepte en el cas previst en l’article següent, el Director incoarà l’oportú expedient
sancionador amb audiència de l’interessat.
3. La imposició de sancions per faltes lleus, quan aparegués comprovada la infracció de la
denúncia o antecedents, no requerirà expedient previ.
Article 86. Quan dels fets denunciats dels antecedents obrants en el Mercat apareixes que la
infracció pogués donar lloc a la retirada de la llicència per l’exercici de l’activitat, la Direcció
del Mercat ho comunicarà així a l’Ajuntament, amb remissió dels antecedents i amb el seu
informe, perquè l’Administració municipal instrueixi directament el corresponent expedient i
imposar-li la sanció procedent.
CAPÍTOL IX. ÚS FORÇÓS DEL SERVEI
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Article 87è. A l’empara de l’establert en els articles 19 i 34 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, i a fi de garantir la salubritat pública, la descongestió del centre urbà i
transparència de preus a l’engròs, es declara d’ús forçós en el terme municipal de Girona el
Mercat Central de Majoristes per a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se al tràfec a
l’engròs de fruites i verdures.
En conseqüència, dins el terme municipal de Girona, no estarà permès l’exercici d’activitats
majoristes de fruites i verdures fora del recinte del Mercat, ni l’ampliació o trasllat de les
existents, amb referència als productes abans indicat. A tal efecte, es concordarà
degudament la regulació dels usos urbanístics previstos en les Normes Subsidiàries del
Planejament, que seran objecte d’adaptació, sens perjudici de la immediata vigència del
present Reglament, una vegada hagi estat aprovat.
La vigència de la present prohibició estarà condicionada a l’acompliment de l’obligació de
mantenir espai en reserva, a disposició dels que desitgin accedir al Mercat, en els temes de
l’article 5è del present Reglament.
En el termini de trasllat dels actuals majoristes de fruites i verdures serà el de 120 dies a
partir de la finalització de les obres de construcció del Mercat.
DISPOSICIÓ FINAL 1ª. Preferència d’adjudicació

Els majoristes de fruites i verdures que actualment exerceixen aquesta activitat en el terme
municipal i acreditin l’alta de Llicència Fiscal amb sis mesos d’antelació a la data de l’acord
d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança per l’Ajuntament, tindran preferència a l’adjudicació
de la concessió de llocs de venda, sempre que acreditin la seva titularitat mitjançant
escriptura pública o altre document fefaent i satisfacin els drets establerts en les Ordenances
Fiscals.
DISPOSICIÓ FINAL 2ª.

L’Ajuntament, d’acord amb el Banc d’Espanya i el Consell Superior Bancari, disposarà el
règim de funcionament per atendre el servei bancari en el recinte del Mercat.

Girona, 30 de juliol de 1984
L’ALCALDE
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