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TÍTOL I 
Disposicions generals i àmbit d'aplicació 

Article 1r.- El Mercat Municipal de Girona és un bé de servei públic la 
utilització del qual s'ajustarà, en tot allò que no es preceptuï en el present 
Reglament, al que disposen el Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals; La Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

El Mercat constitueix el centre municipal d'abastaments i transaccions 
comercials al detall bàsicament alimentaris, en el que s'hi assegura la lliure 
concurrència entre comerciants o productors directes degudament legalitzats i 
autoritzats. Comprèn l'edifici i els llocs interiors, les instal·lacions, els serveis i 
les parades exteriors. 

El Mercat es configura com un servei públic de caràcter obligatori definit en 
l'art. 26,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 



Local. 

Les parades interiors del mercat estan constituïdes per diferents llocs, resultant 
vinculats els seus titulars amb l'Ajuntament en règim de concessió 
administrativa d'ocupació privativa de bens demanials a què es refereix l'art. 
202 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Els elements físics que, a l'exterior, li estiguin especialment afectats 
(compactadors, ascensors i altres), entraran a l'àmbit regulador d'aquest 
Reglament en virtut de la vinculació funcional específica de cadascun d'ells. 

Artícle 2n.- Hauran d'ajustar la seva actuació al present Reglament, 
l'Administrador i el personal de servei del Mercat, així com els titulars i 
dependents dels llocs de venda i els mateixos usuaris d'aquest centre 
alimentari, sens perjudici de les normes de caràcter general o municipal que en 
el futur puguin ésser dictades.  

TÍTOL II 
PARADES INTERIORS 

CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 3r.- L'edifici del Mercat consta de 203 llocs de venda interiors, 
corresponents a les finques especials n. 5 a n. 207, inscrits en el Registre de la 
Propietat, en virtut de l'acord plenari de l'Ajuntament adoptat en sessió 
celebrada el 13 d'abril de 1993, i segons escriptura pública autoritzada en data 
10 d'agost de 1993 pel Notari Sr. Arturo Perez Morente, destinades amb 
caràcter vinculant a parada de mercat a efectes de la seva explotació per la via 
de concessió administrativa i ajustades a les denominacions i classificacions 
previstes en el present Reglament. 

Consta, a més, dels serveis i instal·lacions que li són propis: soterrani per a 
cambres frigorífiques i altres serveis, Administració, Sala d'actes, Sala de 
l'Associació de Comerciants, i altres que en el futur s'hi puguin ubicar, a més 
del Laboratori municipal, situat en altres de les finques especials inscrites. 

Article 4t.- Les parades s'estructuren, part en rengleres de parades perimetrals 
adossades a les parets laterals de l'edifici, i la resta en deu illes independents. 
Els llocs responen al mòdul autoritzat i a la parada tipus aprovats en el seu dia 
per l'Ajuntament, i s'hauran d'ajustar, pel que fa a instal·lacions i condicions 
tècniques de venda, a la normativa tècnico-sanitària vigent. 

Article 5è.- Les parades del mercat s'ajustaran a les denominacions i 
classificacions que seguidament es relacionen en virtut de les quals queden 
establerts els articles susceptibles d'ésser venuts dins de cada categoria, inclòs, 
sempre i quan gaudeixin de les instal·lacions adequades, producte congelat i 
productes precuinats l'element principal dels quals correspongui al de 
l'activitat, així com també el producte frigoritzat, en aquelles activitats en què 
aquesta modalitat no resulta obligatòria. No es poden vendre, al contrari, els 
articles no compresos dins de la descripció de cada categoria. 

a) Peix i marisc: Peix, marisc i crustacis frescos.  
b) Pesca salada: Peix salat, sec, en remull, en salmorra, fumat o dessecat, 
gambes salades, sal, oli i vinagre, així com olives, encortits i productes en 
conserva. 



c) Carnisseria: Tota classe de carns fresques de boví, oví, caprí i porc i els seus 
derivats, així com també embotits curats i cuits, foigras, fumats i formatges.  
d) Carnisseria de cavall: Carn d'equí.  
e) Xarcuteria: Embotits curats i cuits, foigras, fumats i formatges. 
f) Menuts: Menuts de bestiar boví, oví i caprí frescos.  
g) Aviram i cacera: Aus, conill, caça menor i ous.  
h) Ous: ous  
i) Fruites i verdures: Fruita fresca; llegums; verdures i hortalisses de tota mena; 
tubercles; bolets comestibles.  
j) Llegums i cereals: Llegums secs i cuits, cereals i farines. 
k) Fruits secs i llaminadures: Pinyons, ametlles, avellanes, cacauets i fruits 
similars, ja siguin secs, torrats o salats; figues seques, panses, dàtils; patates 
fregides i productes d'aperitiu; caramels, xiclets i tota mena de llaminadures, 
així com tota mena d'espècies. 
l) Floristeries: Flors i altres plantes ornamentals, així com el planter i demés 
elements necessaris per a cultivar-les, conservar-les i guarnir-les (testos, terra, 
adobs, etc). 
m) Queviures: Productes alimentaris, incloses begudes i substàncies destinades 
a la preparació o condimentació dels aliments. Articles higiènics i productes de 
neteja d'ús domèstic.  
Mitjançant les instal·lacions de fred adequades per a aliments d'alteració fàcil 
per la calor podran vendre també tota mena de llets, mantegues i formatges i 
demés derivats de la llet. 
En qualsevol cas, es garantirà la separació adequada entre productes 
alimentaris i no alimentaris. 
n) Fleques: Pa, bolleria i pastisseria en la qual intervingui en la seva 
composició com a ingredient principal la farina. 
o) Productes dietètics: Productes de règim, dietètics i herbes i infusions 
medicinals. 
p) Cafè-Bar: Està autoritzat per servir al públic en forma de consumició tota 
classe de begudes, tapes i entrepans. 
q) Formatgeria: Formatges de tota mena. 
r) Pastes i galetes: Pastes i galetes de tota mena. 
s) Oficina bancària: Operacions bancàries. 
t) Congelats: Productes congelats de tota mena. 
u) Plats precuinats i cuinats: Plats precuinats i cuinats de tota mena. 
v) Pasta fresca: Pasta fresca de tota mena. 
w) Vins, licors i caves: Vins, licors i caves de tota mena. 
x) Altres d'interès, mitjançant acord municipal. 

Article 6è.- El nombre de llocs de cada categoria serà limitat, d'acord amb 
l'evolució del mercat que en determinarà per naturalesa l'equilibri. 
L'autorització de canvis en aquesta matèria, que correspon a l'Ajuntament, 
requerirà informe previ de l'Associació de Comerciants. 

Així mateix, i sempre en el marc de la normativa tècnico-sanitària vigent, serà 
l'evolució comercial pròpia de cada activitat la que determinarà, previ informe 
de l'Associació de Comerciants, el criteri de categoria diferent o no en matèria 
de noves especialitats, nous productes i noves elaboracions o presentacions. 

Article 7è.- Un mateix comerciant no podrà ser titular de més de set llocs. 
És incompatible l'ostentació simultània de titularitat de llocs a l'interior i a 
l'exterior. 

Article 8è.- S'estableix com a mòdul de parada interior el constituït per un 



mínim de dos llocs. Es considerarà prioritària, entre opcions alternatives, 
l'operació que assoleixi aquest mòdul en els casos que encara no sigui així. No 
s'autoritzaran segregacions o altres operacions com a resultat de les quals 
quedés alguna parada per sota d'aquest llindar. 

Queden excepcionades del que estableixen els paràgrafs precedents, per 
impossibilitat física, les parades constituïdes pels llocs, n. 19, 141, 142 i 203. 

Amb l'objectiu de regularitzar les parades, l'Ajuntament podrà procedir a 
reubicacions i trasllats obligatoris mitjançant els instruments legals previstos en 
aquest Reglament i demés normativa aplicable. En aquests casos es precisarà 
l'informe de l'Associació de Comerciants, la qual tindrà en compte els motius i 
al·legacions que hagin formulat els concessionaris implicats. En el mateix 
informe l'Associació es podrà pronunciar també sobre la procedència i quantia 
de la indemnització si la part afectada l'hagués demanat. 

Sens perjudici de les altres circumstàncies que calgui considerar a l'hora de 
decidir sobre la procedència o no del trasllat d'una parada caldrà tenir en 
compte que: 

a) el nou emplaçament haurà de reunir condicions equiparables a les de l'antic 
pel que fa a la seva situació, superfície, etc. 
b) les despeses de trasllat de la parada seran a càrrec del titular que hagi 
demanat l'ampliació de la pròpia. 

Article 9è.- Les parades interiors del Mercat municipal, tindran el següent 
horari de venda al públic, de caràcter obligatori per a la totalitat de 
comerciants: dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 8 h a 13,30 h; divendres de 
8 h a 13,30 h i de 17 h a 20 h; dissabtes i vigílies de festius, de 8 h a 14 h. Serà 
facultativa pels comerciants l'obertura de la seva parada abans de les 8 h i els 
divendres de 13,30 h a 17 h. 

Les parades estaran preparades a l'hora d'inici d'aquest horari i no es podran 
desparar abans de l'hora de la seva finalització. 
L'Ajuntament, de comú acord amb l'Associació de Comerciants, podrà 
autoritzar la modificació d'horaris i de dies d'obertura del Mercat.  

Article 10è.- No està permesa l'entrada i presència d'animals domèstics dintre 
del recinte del Mercat. De l'incompliment d'aquesta prohibició en seran 
responsables llurs amos. 

Article 11è.- El Mercat municipal tindrà com a horari de servei pels 
comerciants diàriament a partir de dos quarts de sis del matí i fins a una hora 
més tard de l'hora de tancament de la venda al públic. Els dissabtes i vigílies de 
festius, si així ho sol·licita un mínim del 10% dels comerciants se'ls permetrà 
l'accés a les 5 h. 

Als efectes exclusius de càrrega i descàrrega de mercaderies el Mercat 
romandrà obert fins les deu del vespre tots els dies laborables, excepte els 
dissabtes, que ho serà fins les vuit del vespre.  

Article 12è.- La contractació del subministrament d'aigua, electricitat i telèfon 
pels llocs de venda i instal·lacions pròpies de cada concessionari serà al seu 
càrrec, així com les despeses d’instal·lacions i de conservació i els consums 
d'aquests subministraments.  

CAPÍTOL II  



RÈGIM DE LA CONCESSIÓ 

Secció 1a. Disposicions generals 

Article 13è.- L'Ajuntament adjudicarà les parades, d'acord amb les 
prescripcions del present Reglament, a aquells comerciants que ho sol·licitin i 
compleixin els requisits necessaris. No podran prendre part en la licitació els 
menors d'edat i les persones que no es trobin en plenitud dels seus drets civils. 
L'adjudicació d'una parada crea a favor de l'adjudicatari el dret de gaudir-ne 
durant la vida de la concessió. 

Article 14è.- Les concessions administratives dels llocs actualment adjudicats, 
excepte els que es relacionen al paràgraf següent, tenen duració fins el 27 de 
maig de l'any 2027, d'acord amb les adjudicacions inicials, efectuades l'any 
1982, i la pròrroga de la concessió atorgada amb motiu de les Obres de 
Reforma i Millora del Mercat d'Abastaments efectuades l'any 1993. 

Excepcionalment, i d'acord igualment amb les adjudicacions inicials i la 
pròrroga per obres les concessions corresponents als llocs n. 11, 12, 69, 77, 
113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 193 i 196 tenen durada fins 
el 24 d'octubre de l'any 2063. 

La durada de les concessions per noves adjudicacions que s’efectuïn amb 
anterioritat a aquestes dates no podrà superar els terminis establerts als 
paràgrafs anteriors, segons correspongui.  

Article 15è.- Per obtenir autorització municipal d'explotació del lloc de venda 
caldrà: 

- Aportar la documentació que s'especifica en aquest article i a l'article 20è pel 
que fa a les parades interiors, segons correspongui, i a l'article 39è pel que es 
refereix a les parades exteriors.  

- Presentar l'alta o últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques. 

- Presentar documentació acreditativa d'afiliació al règim de seguretat social 
que correspongui, tant pel que es refereix a comerciants com a treballadors. 

- Fer efectius els drets previstos segons l'ordenança fiscal corresponent i 
d'acord amb els procediments i terminis que resultin propis. 

- Acreditar estar en possessió del Carnet de Manipulador d'Aliments en 
vigència. 

- Disposar de la preceptiva llicència en matèria d'activitats. 

Article 16è.- En el supòsit de vacants, declaració de segrest o caducitat de la 
concessió, es procedirà a la convocatòria de licitació per a adjudicar novament 
la concessió, d'acord amb el que disposa el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

Article 17è.- Qualsevol concessionari tindrà dret de tempteig en el supòsit de 
quedar vacant un lloc veí. Malgrat això, no seran beneficiaris d'aquest dret els 
concessionaris que ja tinguin el nombre màxim de llocs autoritzats per aquest 
reglament ni aquells als qui, havent estat titulars d'un lloc, se'ls hagués retirat la 
concessió. 

Article 18è.- L'Ajuntament podrà recabar de l'Associació de Comerciants, o bé 



dels representants del gremi de què es tracti, la informació necessària sobre el 
nivell de professionalitat, de qualificació tècnica o de coneixements de la 
persona que sol·liciti l'adjudicació d'un lloc de venda. 

Secció 2a. Traspassos 

Article 19è.- Els llocs de venda podran ésser objecte de traspàs inter-vivos o 
mortis causa, prèvia autorització municipal, dins del termini de la concessió i 
pel temps que resti, d'acord amb les normes regulades pel present Reglament i 
amb el pagament dels drets, taxes i preus públics que estableixin les 
ordenances fiscals corresponents. 

Article 20è.- El traspàs inter-vivos es practicarà a favor de la persona que el 
titular designi, prèvia sol·licitud conjunta a l'Alcaldia-Presidència on ambdós 
interessats comuniquin l'acord assolit. 
L'Ajuntament percebrà el dret de traspàs en la forma que estableixi l'Ordenança 
fiscal reguladora.  
En cas de canvi d'activitat, aquests drets es liquidaran referits a l'activitat que 
s'autoritza. 
L'Ajuntament podrà demanar el document del contracte de transmissió dels 
drets dimanants de la concessió als efectes d'exercir dret de tempteig dins del 
termini de 15 dies següents a la formulació de la sol·licitud. 

Article 21è.- Els traspassos hauran de realitzar-se per la totalitat de la parada, 
excepte que de la segregació en poguessin resultar, per sí mateixes o per 
ampliació de parades colindants, parades amb un nombre de llocs igual o 
superior al mínim establert a l'article 8è d'aquest Reglament. 

Article 22è.- En el cas de concessions administratives la titularitat de les quals 
correspongui a una persona jurídica, la transmissió, en qualsevol forma i 
quantia, d'accions o participacions, ve obligada a autorització municipal de 
canvi de titularitat en la concessió, sol·licitada per escrit a l'Alcaldia-
Presidència. 

L'Ajuntament, en aquest cas, liquidarà els tributs i preus públics corresponents, 
en una proporció equivalent a la participació societària que és objecte de canvi 
de titularitat. 

L'incompliment d'aquest precepte se sancionarà en els termes fixats per aquest 
propi Reglament i la normativa general aplicable. 

La sol·licitud d'autorització anirà acompanyada de la documentació 
acreditativa de la constitució i inscripció de la persona jurídica titular de la 
concessió, així com de la resta de documentació relativa als seus socis o 
copartíceps. 

L'Ajuntament podrà exercir, en el moment de la seva dissolució i liquidació, el 
dret de tempteig sobre les concessions la titularitat de les quals l'ostentin 
persones jurídiques. No obstant això, prèvia l'anuència dels demés socis 
acreditada documentalment, podrà ser autoritzat el traspàs del lloc de venda a 
favor del soci que ho sol·liciti. 

Article 23è.- El traspàs de parades mortis causa es farà a favor de les persones 
que acreditin els seus drets successoris sobre la concessió en el termini de tres 
mesos següents a la defunció. 

En aquest cas no es devengaran altres despeses a favor de l'Ajuntament que les 



relatives als drets d'expedició de nova autorització. 

Article 24è.- En el cas de traspàs per ampliació de parada colindant, serà 
factible el canvi d'activitat, d'acord amb el procediment establert en aquest 
Reglament. La o les activitats que deixin d'exercir-se no podran en cap cas ser 
recabades amb posterioritat, de manera que exercir-la o exercir-les de nou 
requerirà el procediment preceptiu de canvi d'activitat. 

Article 25è.- Si l'adquisició no fos de la parada sencera sinó d'algun o alguns 
dels seus llocs, el concessionari haurà de mantenir l'activitat de la qual era 
titular abans d'aquesta adquisició o bé instar procediment de canvi d'activitat 
d'acord amb el que estableix aquest Reglament. En aquest cas, no procedirà en 
general l'autorització de canvi quan signifiqui augmentar el nombre de parades 
de l'activitat que abans era exercida per una sola d'elles excepte que pel 
procediment preceptiu s'acordi el contrari. 

Article 26è.- L'adquirent per traspàs d'una parada resta obligat, excepte 
autorització en sentit contrari instada pel procediment que aquest mateix 
Reglament estableix i previ informe de l'Associació de Comerciants, a 
mantenir la mateixa activitat que el seu antecessor, així com l'acompliment dels 
preceptes d'aquest Reglament i quantes disposicions puguin ésser dictades en el 
futur. 

Secció 3a. Segrest i Caducitat 

Article 27è.- En supòsits de segrest o caducitat de la concessió s'estarà a allò 
disposat en els arts. 133 i següents del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals i resta de normativa d'aplicació. 
Podrà declarar-se la caducitat, o el segrest si s'escau, de la concessió en els 
següents supòsits: 

1.- Per abandonament de la parada. 
2.- Per sanció, en virtut d'aplicació del règim disciplinari. 

CAPÍTOL III 
DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS 

Secció 1a. Drets. 

Article 28è.- Corresponen als titulars de les parades els següents drets: 

- Explotar la parada o parades adjudicades, d'acord amb les prescripcions 
d'aquest Reglament i demés normativa aplicable a l'activitat comercial. 

- Utilitzar els béns de servei públic del mercat necessaris per a poder efectuar 
les seves activitats. 

- Recabar de l'Ajuntament els mitjans tècnics i instal·lacions per a 
desenvolupar la seva activitat i per a garantir el funcionament del mercat en 
general. 

- Efectuar obres dins de l'àmbit exclusiu dels respectius llocs de venda i 
introduir-hi millores, noves instal·lacions o serveis, prèvia l'obtenció de les 
oportunes autoritzacions. 

- Percebre la corresponent indemnització en el cas de rescat de la concessió 



abans del termini fixat i per causes no imputables al concessionari. 

- Qualssevol altres que resultin d'aquest Reglament. 

Secció 2a. Obligacions 

Article 29è.- De caràcter general: 

a) Complir, en tant que empresari únic, la normativa corresponent a l'activitat 
comercial que li és pròpia, i vetllar especialment el que estableix la Llei 
3/1993, de 5 de març, de l'estatut del Consumidor. 
Així mateix, vetllar el que estableixen les disposicions vigents en matèria de 
normalització lingüística. 

b) Complir en matèria d'horaris la normativa establerta per l'Ajuntament, 
exercint ininterrompudament i amb la deguda atenció la seva activitat 
comercial. 

c) Comunicar a l'Administrador del Mercat el període de vacances. Aquest 
s'haurà d'efectuar pel termini màxim de trenta dies preferentment dins del 
període de temps comprès entre els mesos de juny i setembre. L' equilibri 
d'activitats del mercat haurà de quedar garantit. 

d) Conservar en bon estat la pròpia parada, així com les seves immediacions, 
dotacions, instal·lacions i els serveis comuns utilitzats. 

e) Cuidar que els respectius llocs i passadissos estiguin nets, secs, lliures de 
residus i en perfectes condicions higièniques i de prestacions, i contribuir a la 
neteja, conservació i vigilància del Mercat. 

f) Disposar adequadament la mercaderia en relació a la capacitat i instal·lacions 
de la parada. 

g) Guardar dins de la parada les deixalles generades per l'activitat en recipients 
adequats, i dipositar-les després en el compactador o contenidors assignats al 
Mercat.  

h) Utilitzar el moll exclusivament per a les operacions de càrrega i descàrrega. 

i) Complir la normativa en matèria de vialitat que, a l'exterior del Mercat, és 
específica pel seu funcionament. 

j) Satisfer les taxes, preus públics i demés exaccions que fixin les Ordenances 
Fiscals corresponents. 

k) Estar en possessió de l'assegurança que correspongui per cobrir les 
responsabilitats que derivin de l'exercici de la seva activitat. 

l) Abonar a l'Ajuntament l'import dels danys i perjudicis que el propi titular, 
familiars o dependents causessin als béns objecte de la concessió i en les 
instal·lacions del Mercat, així com els que s'ocasionessin a tercers que li fossin 
imputables, que haurà de satisfer per acció de retorn. 

m) Facilitar les dades que els siguin sol·licitades per l'Administrador del 
Mercat, necessàries pel bon govern i funcionament del Mercat. 

n) Exhibir a l'Administrador del Mercat, o aportar fotocòpia, el document 
acreditatiu d'estar al corrent de pagament de la contribució corresponent, 



inscripcions i altes, quan se'l requereixi a aquests efectes. 

o) Complir, en allò que els afecti, la normativa tècnico-sanitària específica 
aplicable a la seva activitat. 
En el mercat exterior regeixen les condicions higiènico-sanitàries que la 
normativa vigent estableix que han de complir els venedors d'aliments a la via 
pública. 

p) Vestir amb correcció i netedat la indumentària apropiada, usant roba 
exclusiva pel treball i donant compliment a la resta de normativa vigent en 
aquesta matèria. 

q) Comportar-se correctament, tant els titulars de les parades com altre 
personal al seu càrrec, en les seves relacions entre sí, amb el públic i amb el 
personal municipal adscrit al Mercat. 

r) Utilitzar instruments de pesar i mesurar ajustats als models autoritzats pels 
organismes oficials competents, amb apreciació mínima de 10 grams. 
L'Administrador del Mercat podrà verificar-ne en qualsevol moment 
l'exactitud. 

s) Exhibir a l'Administrador del Mercat o personal a les seves ordres els 
articles que tinguin a la venda, àdhuc els dipositats en armaris, frigorífics i 
envasos, sense que puguin oposar-se a aquest reconeixement ni tampoc a la 
seva inutilització en el cas que siguin declarats, previ dictamen sanitari, 
contraris a la salut pública. 

t) Sol·licitar a l'Ajuntament llicència d'obres per a efectuar les obres, millores, 
noves instal·lacions o serveis que suposin un benefici exclusiu al titular. 
Aquestes obres s'efectuaran sempre fora de l'horari d'activitat del Mercat. En 
qualsevol cas, quedaran en benefici del Mercat sense donar dret a 
indemnització per part de l'Ajuntament. 

u) Complir qualssevol altres obligacions que resultin d'aquest Reglament, en 
particular pel que es refereix a les prohibicions contingudes a la següent secció 
3a i resta de disposicions complementàries. 

Article 30è.- De caràcter sanitari. 

Els concessionaris dels llocs de venda estaran obligats a observar estrictament 
la normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment, i en especial la Llei 
15/1983, de 14 de juliol, d'higiene i control alimentaris, la Llei 1/90, de 8 de 
gener, sobre Disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, el 
Decret 82/1983, de 10 de febrer, sobre establiments i mercats dedicats a la 
venda d'aliments d'alteració fàcil per la calor, l'Ordenança Tècnico-sanitària, 
1983, sobre condicions higièniques dels establiments i parades que venen 
aliments i begudes a la via pública i l'Ordenança Municipal, 1989, d'inspecció 
en matèria de disciplina de mercat i protecció dels consumidors i usuaris, així 
com les disposicions que puguin entrar en vigor, i en concret:  

a) Observar estrictament la més esmerada higiene i neteja tant en les 
instal·lacions com personal; no es permetrà que el públic toqui o entri en 
contacte amb els articles en venda. 

b) El paper, bosses i altre material destinat a embolicar aliments haurà d'ésser 
autoritzat. 



c) A les parades en les quals es vengui a doll els aliments que a continuació 
s'indiquen, aquests hauran d'estar protegits en pots de vindre tancats o dins de 
marquesines que els cobriran per davant, per sobre i pels costats: 
Llaminadures, pesca salada, fruites seques, olives, endreços, tonyina, anxoves i 
demés conserves obertes, llegums cuites i qualsevol altre de caràcter o 
naturalesa similar. En servir-los, s'utilitzaran recollidors, pinces o estris 
similars, evitant la manipulació directa amb les mans. Els estris hauran d'estar 
convenientment protegits quan no siguin utilitzats i es desinfectaran 
periòdicament. 

d) Les parades destinades a la venda d'articles d'alteració fàcil per la calor, i 
tots aquells productes als quals el Codi alimentari i/o les seves reglamentacions 
tècnico-sanitàries assenyalin condicions de fred, hauran d'ésser dotades 
obligatòriament de cambres i/o mostradors frigorífics de manera que els 
aliments refrigerats estiguin a una temperatura compresa entre -1 i 7º C i els 
congelats a un mínim de -18º C, d'acord amb les normes de qualitat tènico-
sanitàries. Aquestes condicions de fred es mantindran mentre duri l'exposició 
en els llocs de venda tant de les unitats comercials com de les seves peces o 
fraccions autoritzades per les respectives reglamentacions tècnico-sanitàries.  

e) Els aliments s'exposaran per a la venda en prestatges, caixes o contenidors 
de materials autoritzats, que evitin el contacte directe dels productes amb el 
terra. S'observaran, tanmateix, les prescripcions contingudes en el RD 
2192/1984, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d'aplicació de les 
normes de qualitat per a les fruites i verdures fresques comercialitzades en el 
mercat interior i demés normativa d'aplicació. 

f) Tots els venedors que manipulin aliments hauran de disposar de Carnet de 
Manipulador d'Aliments en vigència. 

g) Complir les ordres dictades per la inspecció sanitària. 

h) Mantenir nets i desinfectats els atuells i els ornaments naturals o artificials 
en contacte amb els aliments.  

Secció 3a. Prohibicions  

Article 31è.- Queda totalment prohibit arrendar o cedir totalment o parcial els 
llocs de venda així com les instal·lacions complementàries (cambres 
frigorífiques, magatzems, etc) excepte, pel que fa a aquest darrer cas, que 
s'obtingui l'autorització municipal. 

Article 32è.- Queda prohibida, a partir de les vuit del matí, la col·locació de 
paquets, caixes i demés elements en llocs que dificultin la circulació de les 
persones o entorpeixin la dinàmica del servei, així com qualsevulla actuacions 
que puguin produir aquests mateixos efectes. 

Article 33è.- Queda prohibida la utilització dins del recinte del Mercat de 
carretons que no reuneixin les característiques següents: a) mides adequades, b) 
rodes de goma a plàstic, c) recollidor de sucs, amb el tap corresponent. 

Article 34è.- Cap concessionari podrà efectuar obres en el respectiu lloc de 
venda sense haver obtingut de l'Administració municipal la pertinent 
autorització. Aquesta es donarà, en tot cas, previ informe sobre la seva 
conveniència i no afecció a l'estructura de l'immoble i sobre l'adequació al 
model indicatiu de parada aprovat amb el Projecte de Reforma i a la normativa 



aplicable en matèria d'activitats. Les obres que produeixin pols o soroll 
s'hauran d'efectuar fora de l'horari de venda al públic. 

Article 35è.- Queda prohibida la venda d'aliments i begudes que no estiguin 
autoritzats pels organismes competents ni tinguin el registre sanitari pertinent. 
Queda prohibida la venda d'articles de rebosteria i pastisseria que no vinguin 
envasats i etiquetats degudament quan no siguin d'elaboració pròpia. 

TÍTOL III 
PARADES EXTERIORS 

CAPÍTOL I  
DISPOSICIONS GENERALS 

Article 36è.- Concepte i definicions. A l'entorn del Mercat Municipal s'hi 
podran establir llocs de venda, en nombre limitat i amb caràcter temporal, que 
responguin a alguna de les tres classes següents: 

- Productors directes fixos de fruites i verdures: Ocupats per productors 
directes de fruites i verdures de les comarques gironines que accedeixen a la 
venda de la seva producció de manera habitual i amb reserva de lloc, els dies 
feiners de l'any. Els llocs de venda es modulen entre dos i quatre metres lineals. 

- Productors directes eventuals de fruites i verdures: Ocupats per productors 
directes de fruites i verdures de les comarques gironines que, eventualment i 
sense reserva de lloc, accedeixen a la venda de la seva producció, els dies 
feiners de l'any. L'espai màxim de cada lloc de venda és de tres metres lineals. 

- Productors directes fixos de planter: Ocupats per productors directes de 
planter de les comarques gironines que accedeixen a la venda de la seva 
producció. S'hi pot accedir tots els dissabtes de l'any. En cas de dissabte festiu, 
s'avança al divendres. Els llocs de venda es modulen entre dos i sis metres 
lineals. 

A més, i amb caràcter complementari i excepcional, es podrà autoritzar la 
instal.lació d'un nombre limitat de parades ocupades per venedors d'articles de 
simple ús (roba, sabates, plàstics, eines, ...) de les comarques gironines. En cap 
cas s'hi podrà accedir els dimarts i dissabtes, per evitar la coincidència amb el 
mercat ambulant del sector Güell-Devesa. Els llocs de venda no podran superar 
els sis metres lineals. 

Article 37è.- Horaris.- El mercat exterior funcionarà els matins, de forma 
vinculada a l'horari del Mercat Municipal. Així, no es podrà començar a parar 
abans de l'obertura del Mercat i s'haurà de començar a desparar, com a màxim 
de tard, quan el Mercat es tanca al migdia. Els productors directes no podran 
parar més tard de les vuit hores del matí; els venedors d'articles de simple ús no 
podran fer-ho més tard de les nou hores del matí. En cap cas, malgrat el Mercat 
restés obert, es podrà parar per les tardes.  

Article 38è.- Transport de mercaderies. Pel transport de les mercaderies objecte 
de venda és preceptiu l'ús de vehicles comercials degudament autoritzats. 

CAPÍTOL II  
ADQUISICIÓ I PÈRDUA DEL DRET D'OCUPACIÓ 

Article 39è.- Documentació a presentar. L'Ajuntament adjudicarà els llocs de 



venda i atorgarà les autoritzacions de parar, per períodes iguals o compresos 
dins l'any natural, renovables pel període d'un any, als interessats que ho 
sol·licitin, aportant la documentació que a continuació s'especifica, i paguin el 
preu públic corresponent: 

- Comuna a totes les classes: 

A1- Una fotocòpia del D.N.I. 

A2- Una fotocòpia del C.I.F. 

A3- Una fotocòpia de l'últim rebut de cotització al règim de la Seguretat Social 
que els correspongui. 

A4- Una fotocòpia de la Tarja Tècnica del vehicle emprat per transportar les 
mercaderies fins el Mercat. 

A5- Dues fotografies tipus D.N.I. 

Els documents dels apartats A1, A2, A5 i el posteriorment descrit C1, a més 
del titular, també els hauran d'aportar els altres membres de la unitat familiar o 
personal assalariat que l'hagin d'auxiliar o, eventualment, substituir. En aquest 
cas, el titular aportarà la fotocòpia del Llibre de Família o del contracte laboral 
que acreditin aquells vincles. 

- Específica pels productors directes: 

B1- Certificat de la Cambra Agrària Local en que consti que disposa, com a 
propietari, usufructuari, masover o arrendatari de terres amb destinació a la 
producció agrícola que és objecte de venda en el Mercat, així com les varietats 
conreades, extensió, ubicació i denominació de la finca, existència 
d'hivernacles, i altres dades que el titular consideri d'interès per a acreditar la 
producció. 

B2- Declaració jurada de que els productes objecte de venda en el Mercat són 
de producció pròpia i obtinguts en l'explotació descrita en el certificat de la 
Cambra Agrària Local. 

- Específica pels productors directes de fruites i verdures: 

C1- Una fotocòpia del Carnet de Manipulador d'Aliments. 

- Específica pels venedors d'articles de simple ús: 

D1- Una fotocòpia de l'últim rebut de cotització a l'epígraf o epígrafs de 
l'impost d'activitats econòmiques que els correspongui. 

Article 40è.- Renovacions. Les renovacions es produiran dins del primer 
trimestre natural de l'any, mitjançant autorització expressa i a sol·licitud de 
l'interessat on esmentarà qualsevol circumstància que modifiqui la 
documentació presentada en primera instància. En qualsevol moment 
l'Ajuntament podrà recabar o exigir l'aportació de documentació actualitzada. 

Article 41è.- Traspàs dels llocs. Les autoritzacions municipals per a l'ocupació 
d'un lloc de venda únicament seran transferibles, pel període que resti de l'any, 
per mort, incapacitat física o jubilació del titular. En aquests casos serà 
anul·lada l'autorització i lliurada nova llicència, si ho sol·liciten, a favor del 
cònjuge o parent de primer grau o, en defecte d'aquests, a l'auxiliar de les 



tasques de venda que reuneixi les condicions a que fa referència l'Article 39. 

Article 42è.- Ocupació dels llocs. El lloc serà ocupat personalment pel titular 
de la llicència. Únicament per causa d'enfermetat o altra de força major, 
degudament justificada davant l'Ajuntament, podrà ser ocupat per altres 
membres de la unitat familiar o personal assalariat que reuneixi les condicions 
establertes en l'Article 39. 

CAPÍTOL III 
OBLIGACIONS DELS VENEDORS 

Article 43è.- Règim d'obligacions, sanitari i disciplinari. Els titulars de llocs de 
venda del mercat exterior queden afectats, pel que fa als conceptes de neteja, ús 
de balances, i altres obligacions aplicables en matèria de sanitat, així com pel 
que fa al règim de faltes i sancions, al que disposen els apartats corresponents 
dels articles 29è i 30è i al Títol VI del present Reglament. 

Específicament, és obligatòria la utilització de parades que reuneixin les 
condicions recollides en el model tipus de parada que aprovi l'Ajuntament. 

TÍTOL IV 
REPRESENTACIÓ DELS COMERCIANTS 

Article 44è.- L'Associació de Comerciants del Mercat de Girona representarà 
els venedors davant l'Ajuntament i altres institucions per a la defensa dels seus 
interessos i col·laborarà també amb l'Ajuntament per a la millor organització, 
control i promoció del Mercat. 

L'Associació de Comerciants haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol 
modificació dels seus Estatuts socials i dels membres que integren els òrgans 
directius. 

Article 45è.- L'Associació de Comerciants tindrà el caràcter d'interessat en els 
expedients d'iniciativa municipal relacionats amb el Mercat, d'acord amb el que 
estableix l'Article 31 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú. 

L'Associació serà consultada en aquells aspectes de caràcter general que 
afectin el Mercat, i rebrà notificació escrita de l'Ajuntament dels traspassos i 
canvis de titularitat dels llocs que es produeixin. 

Article 46è.- Seran funcions pròpies de l'Associació. 

a) Proposar a l'Ajuntament l'adopció de les mesures necessàries pel bon 
funcionament i manteniment del Mercat. 

b) Actuar com a part interessada, sempre que ho cregui oportú, en expedients 
relacionats amb allò a què es refereix l'article anterior. 

c) Informar els expedients que tramiti l'Ajuntament quan, d'acord amb el 
present Reglament, sigui preceptiu. 

d) Col·laborar amb l'Ajuntament en fer complir les prescripcions d'aquest 
Reglament i quantes altres normes siguin d'aplicació, especialment les d'ordre 
higiènico-sanitari, les de disciplina del Mercat i les de normalització 
lingüística.  



e) Promoure la Formació de Personal. 

f) Informar el calendari de festes a confeccionar anyalment. 

g) Contractar i gestionar, prèvia autorització municipal, els subministraments i 
els serveis que de comú acord s'estimin convenients. 

h) Impulsar i promocionar comercialment el Mercat i la seva imatge. 

TÍTOL V 
ADMINISTRACIÓ DEL MERCAT I INSPECCIÓ 

SANITÀRIA 

CAPÍTOL I 
ADMINISTRACIÓ DEL MERCAT 

Article 47è.- El Mercat disposarà de l'Administrador i el personal de servei a 
les seves ordres. 

Article 48è.- L'Administrador del Mercat exercirà les funcions inherents a les 
tasques d'Administració en les condicions establertes per l'Ajuntament, i serà 
substituït per persona idònia en cas d'absència. 

Són funcions específiques de l'Administrador. 

a) Dirigir el personal a les seves ordres. 

b) Atendre els assumptes interns del Mercat. 

c) Conèixer de l'activitat mercantil que es realitza en el Mercat per tal que es 
desenvolupi amb tota normalitat, donant compte immediatament a 
l'Ajuntament de qualsevol anomalia observada. 

d) Vetllar per la conservació dels aparells i demés objectes de propietat 
municipal afectes al Mercat. 

e) Vetllar pel bon ordre, policia i neteja del Mercat i l'adequat ús de les 
instal·lacions d'aprofitament comú. 

f) Adoptar les mesures adequades pel bon funcionament del servei, en el marc 
d'aquest Reglament i de les disposicions legals vigents. 

g) Atendre les queixes i reclamacions del públic i dels titulars dels llocs, en 
ordre a la seva resolució en el marc de les atribucions que li són pròpies o 
mitjançant la seva tramitació davant de l'òrgan municipal corresponent, en 
coordinació amb els serveis municipals. 

h) Efectuar informes i elaborar propostes orientades a la millora del servei i del 
nivell d'eficàcia en la gestió del Mercat.  

i) Practicar les inspeccions dels llocs de venda, periòdicament i expressament 
abans d'informar expedients de traspassos. 

j) Distribuir el personal adscrit al Mercat segons exigeixin les circumstàncies 
del servei. 

k) Verificar les vegades que estimi oportú els aparells de pes i mesura dels 



venedors. 

l) Notificar als titulars de les parades les comunicacions que els afectin. 

m) Vetllar per la conservació i manteniment de l'edifici i les seves 
instal·lacions, recabant pel conducte corresponent la intervenció dels Serveis 
Têcnics competents, quan s'escaigui. 

n) Portar la documentació administrativa del Mercat, els llibres corresponents 
de recaptacions, de titularitat dels llocs, els expedients o acords municipals 
relatius a cada lloc i en general tota la documentació que afecti al Mercat. 

o) Recollir, classificar i ordenar la informació i les dades estadístiques sobre 
preus, procedències, quantitats dels gèneres entrats i venunts i demés 
informació complementària que resulti d'interès municipal. 

p) Informar els expedients que tinguin relació amb el Mercat. 

q) Vigilar la recaptació puntual de les taxes, arbitris, preus públics, drets i 
multes donant compte dels retards i faltes de pagament que es produeixin.  

r) Comunicar a l'Ajuntament les faltes d'higiene que s'observin en el o els 
establiments que les cometin. 

s) Disposar de còpia dels informes evaquats i de les actes aixecades per la 
inspecció sanitària. 

t) Disposar d'un llibre registre o fulls de reclamacions a disposició dels 
consumidors i usuaris del Mercat. 

u) Ordenar, a més de les operacions de neteja i higiene, les de desinfecció i 
desratització del recinte municipal. 

v) Complir ell mateix, fer complir per part del personal al seu servei i vetllar 
pel compliment per part dels venedors del Mercat, les ordres verbals o escrites 
dictades per la inspecció sanitària, i facilitar, en general, les tasques de la 
inspecció sanitària. 

w) Resoldre les qüestions incidentals i les urgents donant compte immediata de 
les mesures adoptades i comunicar als òrgans superiors les situacions que 
requereixin la intervenció o decissió d'aquests. 

x) Advertir als venedors de les obligacions i prohibicions a què estan subjectes 
i aixecar acta de les infraccions comeses, que haurà de traslladar als òrgans 
superiors. 

y) Organitzar el cobrament dels productors directes. 

z) Quantes altres resultin d'aquest Reglament o li fossin encomenades per 
l'Ajuntament. 

Article 49è.- A les ordres de l'Administrador hi haurà personal municipal 
adscrit al Mercat d'Abastaments per a la realització de funcions de vigilància i 
custòdia, conservació o manteniment, bon ordre, policia, neteja i tasques 
auxiliars que els siguin encomanats per l'Ajuntament. 
Durant la jornada laboral en el Mercat, aquest personal utilitzarà el vestuari i 
distintius que els faciliti l'Ajuntament  



CAPÍTOL II 
INSPECCIÓ SANITÀRIA 

Article 50è.- La inspecció sanitària serà a càrrec dels serveis d'inspecció 
sanitària municipal. 
Seran considerats agents de l'autoritat i en conseqüència podran: 

a) Efectuar el reconeixement periòdic de l'estat sanitari dels articles alimentaris 
de règim animal o vegetal que es posin a la venda tant per part dels 
concessionaris com per part dels productors directes autoritzats. 
Aquest reconeixement comprendrà les següents especificacions: 

1. L'observació macroscòpica de les característiques específiques de cada 
article alimentari en referència al seu bon estat sanitari i de conservació, que el 
fan apte pel consum humà. 

2. La inspecció de les carns, tant refrigerades com congelades, de bestiar boví, 
caprí, porcí, equí i d'aviram i cacera. Es comprovarà el seu origen i procedència 
mitjançant documentació sanitària, segells, marxamos i demés requisits 
normalitzats vigents que a l'efecte dictin les autoritats competents. 

3. La comprovació en els embotits i demés conserves càrniques del seu origen i 
procedència, informació comercial, aspecte general del propi embotit i de 
l'embolcall, coloració, frescura i composició. 

4. La inspecció de peix, crustacis i mariscs. 

5. En la resta d'articles alimentaris, és a dir, verdures i hortalisses, fruita, ous, 
pesca salada, fruits secs, pastes, dolços, formatges, etc. se seguiran les normes 
vigents. 

b) Inspecccionar les condicions higiènico-sanitàries dels llocs de venda, les 
instal·lacions i les dependències del Mercat. 

c) Complementar amb la recollida de mostres les funcions esmentades a 
l'apartat a) anterior quan l'article es consideri sospitós; les mostres seran 
trameses per a la seva anàlisi al Laboratori municipal de Girona o als Serveis 
Territorials de Sanitat, previ l'aixecament de l'informe i/o acta corresponent. 

d) Emetre informes facultius sobre el resutlat de les inspeccions i anàlisis 
practicades. 

e) Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades. 

f) Procedir al decomís dels gèneres que no es trobin en condicions per al 
consum humà, previ informe. 

g) Assessorar a l'Ajuntament en aquelles qüestions que afectin a la salut 
pública i tinguin relació directa o indirecta amb la higiene i salubritat de les 
substàncies alimentàries. 
La inspecció sanitària controlarà, tanmateix, el bon funcionament de les 
cambres frigorífiques així com el dels armaris frigorífics i congeladors 
existents, tant si són de propietat municipal com si pertanyen als concessionaris 
dels llocs. 

Article 51è.- La inspecció sanitària actuarà de forma permanent i per pròpia 
iniciativa, sense que els venedors puguin oposar-se a la seva tasca, llevat causa 



degudament justificada. 

Article 52è.- En totes les qüestions de caràcter higiènico-sanitari, a més del 
preceptuat en el present Reglament la Inspecció Sanitària del Mercat es regirà 
per allò disposat en la normativa, general o especial, de rang superior.  

TÍTOL VI 
RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 53è.- Els concessionaris de les respectives parades seran responsables 
tant de les pròpies infraccions com de les comeses per les persones que prestin 
servei al seu lloc de venda. 

Article 54è.- La venda o exposició de productes adulterats o en mal estat, les 
defraudacions en la qualitat i en la quantitat de la mercaderia venuda, la 
provocació de perjudicis al consumidor, i en general les infraccions en matèria 
de disciplina de mercat i protecció del consumidors i dels usuaris seran 
tractades segons el que estableixin les disposicions específiques vigents en 
aquesta matèria. 

Article 55è.- Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons 
s'especifica en els articles següents. Tanmateix, en allò que no resulti regulat 
per aquest Reglament s'estarà al que estableixin les disposicions vigents.  

Article 56è.- Es consideren faltes lleus: 

a) L'incompliment de les normes sobre horaris. 
b) La manca de tracte correcte i de respecte als clients i als demés venedors. 
c) La inobservància de les instruccions de l'Administrador. 
d) L'incompliment de les obligacions contemplades en els títols II i III del 
present Reglament, llevat de les que siguin considerades greus o molt greus. 
e) Qualsevol altra infracció d'aquest Reglament no qualificada com greu o molt 
greu. 

Article 57è.- Es consideren faltes greus: 

a) Les de caràcter lleu amb reincidència 
b) Les accions que produeixin alteracions o pertorbacions greus en l'ordre del 
Mercat. 
c) La manca de respecte vers els treballadors municipals de servei en el 
Mercat. 
d) Variar l'emplaçament del lloc de venda sense autorització. 
e) Efectuar obres de modificació o reforma d'estructura, d’instal·lacions o de 
parades sense la preceptiva autorització. 
f) L'ocupació del lloc de venda per persona distinta de la o les autoritzades. 
g) El tancament no autoritzat de la parada per més de tres dies.  
h) Causar negligentment danys importants a l'edifici, a les instal·lacions i als 
altres béns públics del Mercat. 

Article 58.- Es consideren faltes molt greus: 

a) Les de caràcter greu amb reincidència. 
b) El traspàs dels llocs de venda de forma diferent a la prevista al títol II, així 
com l'arrendament o qualsevol altra mena de cessió. 
c) El tancament no autoritzat de la parada per més de trenta dies. 
d) La manca de pagament reiterada del cànon. 



e) Causar dolorosament danys importants a l'edifici, a les instal·lacions i resta 
de béns públics del Mercat. 
d) La manca de pagament reiterada del cànon concessional. 

Article 59è.- Les infraccions contra el que estableix el present Reglament 
podran ser sancionades, segons la gravetat, amb les següents sancions. 

- Faltes lleus: Amonestació o multa. 
- Faltes greus: Multa. 
- Faltes molt greus: Multa i/o caducitat de la concessió. 

Article 60è.- La quantia de la multa es graduarà d'acord amb la següent escala i 
en directa relació amb la qualificació de la infracció: 

- Faltes lleus: Multa de 15 a 60 € 
- Faltes greus: Multa de 60 a 150 € 
- Faltes molt greus: Multa de 150 a 300 € 

La quantia de les multes serà actualitzada d'acord amb la normativa legal 
vigent. 

Article 61è.- En qualsevol cas, la imposició de sanció administrativa requerirà 
la incoació del pertinent expedient sancionador.  

Disposicions Transitòries 

1a. Els actuals titulars concessionaris disposaran d'un termini de cinc anys des 
de la data d'aprovació d'aquest Reglament per a adequar la seva parada a la 
parada tipus, d'acord amb el que estableix l'article 4t d'aquest Reglament i el 
Projecte de Reforma aprovat en data 13 d'abril de 1993. Dins d'aquest període 
de temps, en el cas que es produeixi traspàs o ampliació de parada o canvi 
d'activitat, l'adequació de la parada haurà d'efectuar-se com a màxim en el 
termini d'un any a comptar des de la data del traspàs, l'ampliació o el canvi 
d'activitat.  

2a. A partir de la data en què l'Ajuntament aprovi la parada tipus a què es 
refereix l'article 43è d'aquest Reglament, els titulars d'autorització de parar a 
l'exterior disposaran d'un termini de tres anys per a adaptar la seva parada al 
nou model. 

Disposició derogatòria 

Queda derogat el Reglament de Règim Interior de la Plaça Mercat 
d'Abastaments, aprovat en sessió plenària de data 15 de novembre de 1985 i les 
seves modificacions, de dates 11 de febrer de 1986 i 22 d'octubre de 1987. 

Disposició final 

De conformitat amb allò preceptuat en els arts. 70.2 en relació amb l'art. 65.2 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el 
present Reglament entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents al de la seva 
íntegra publicació en el B.O.P. 

 

  



 


