“ Reglament municipal regulador de la venda no sedentària al Mercat Setmanal
de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Aquest Reglament té per objecte la regulació administrativa del Mercat de Marxants
d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat en virtut de la facultat establerta a
l’article 19 del text refós sobre comerç interior aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9
de març, per regular l'exercici de la venda fora dels establiments comercials
permanents. El seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de
mercat i la salvaguarda dels drets del consumidor.
Article 2
L’objecte d'aquest Reglament és la regulació administrativa dins de l’àmbit del casc
urbà de Monistrol de Montserrat, en referència a la venda no sedentària en el Mercat
Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària ubicat a la via pública, que només
podrà fer-se d'acord amb les condicions i terminis que s'estableixen en aquest
Reglament.
Es considera venda no sedentària, la realitzada per comerciants fora d'un establiment
comercial.
El mercat de marxants és aquell centre d’activitats comercials realitzades fora d’un
establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions
comercials desmuntables o transportables, inclosos els vehicles adaptats, que
comprèn la venda d’articles d’alimentació, tèxtil, ornamentació,...., tot conforme a la
legislació vigent.
Article 3
Sense perjudici de les disposicions d'aquest Reglament, seran d'aplicació les normes
contingudes en el Decret legislatiu 1/1993, de 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.

Article 4
Els llocs de venda només es podran instal·lar els dissabtes, incloent-hi els festius, amb
la possibilitat de perllongar el mercat als diumenges quan l’Ajuntament, d’acord amb
les associacions de marxants així ho convinguin. L’horari de venda incloent-hi la
instal·lació a l’inici de la jornada i el desmuntatge al final de la mateixa és de les 8 a les
18 hores.
Si el dia de celebració del mercat és festiu es celebrarà igualment a excepció del dia
de Nadal i/o Cap d’Any.

Article 5
Aquells que pretenguin exercir l'activitat comercial no sedentària en el Mercat
Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat hauran de
disposar de la llicència municipal de venda específica i complir amb els següents
requisits:
a) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui i al corrent
del seu pagament.
b) Complir els requisits establerts per les reglamentacions especifiques d’aplicació als
productes que es disposin per a la venda, tant pel que fa a la normativa genèrica com
pel que fa als requisits exposats a l’article 25 d’aquest Reglament, que els regula en
funció de les especificitats del Mercat Setmanal d’Artesania Alimentària de Monistrol
de Montserrat.
c) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents, que han de romandre al
lloc on es dugui a terme l'activitat comercial a requeriment dels agents de l’autoritat o
de qualsevol representant de l’administració degudament acreditat.
d) Satisfer els tributs que estableixen les Ordenances municipals per l’exercici de
l'activitat comercial de venda ambulant.
e) Disposar del Carnet de manipulador d’Aliments quan la legislació vigent ho
requereixi, depenent del producte objecte de venda.
f) Exercir una part del procés artesanal de producció en qualsevol municipi del Bages o
bé en qualsevol municipi inclòs parcialment o total en el Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat.
Els ciutadans estrangers que efectuïn la venda al mercat, hauran d'acreditar, a més a
més, que estan en possessió del permís de residència i de treball per compte propi,
així com acreditar el compliment d’allò que estableixi la normativa específica vigent.
Article 6
Les associacions de marxants, degudament constituïdes al registre d’entitats,
representaran els venedors i col·laboraran amb l’Ajuntament en tot allò que estigui
relacionat amb el mercat, per tal d’aconseguir-ne una millor organització i control, i
amb aquesta finalitat hauran de ser necessàriament escoltades i es tindrà en compte
les seves valoracions en base al col·lectiu que representen. Aquestes associacions
podran arribar amb l’Ajuntament a acords de col·laboració i de co-gestió del Mercat
Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat.

CAPÍTOL II
DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
SECCIÓ PRIMERA: CARACTERÍSTIQUES DE LA LLICÈNCIA
Article 7
L'autorització municipal, pel que fa a l'exercici de la venda no sedentària al Mercat
Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat, serà
mitjançant llicència que tindrà una vigència indefinida.
Malgrat l’exposat en el paràgraf anterior l’Ajuntament es reserva la facultat de fer les
comprovacions que consideri oportunes en la periodicitat que estimi convenient, per tal
de verificar que el marxant compleix els requisits fixats en l’article 5 d’aquest
Reglament. Aquest procés de verificació consistirà en què el marxant, en el termini de
15 dies a comptar des del requeriment municipal acrediti, amb l’aportació dels
documents que s’assenyalen en l’article 12 del present reglament, la vigència dels
requisits que varen motivar l’atorgament de la llicència. En el supòsit que el
requeriment de l’Ajuntament no fos atès o es comprovés que s’incompleixin alguns
dels requisits fixats a l’article cinquè la llicència podrà ser revocada per l’alcaldia
prèvia audiència a l’interessat i sense dret a indemnització.
La llicència municipal per a exercir la venda en el Mercat Setmanal de Marxants
d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat serà personal però podran exercir
l'activitat, com a suplent degudament autoritzat en nom del marxant, els familiars de
primer o segon grau, parelles de fet documentalment acreditades, com també els
empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social per compte del titular
comercial. La llicència serà intransferible, i qualsevol plaça de venda que resti
alliberada generarà la capacitat d’expedir una nova llicència per part de l’Ajuntament, a
qualsevol marxant especialitzat en el mateix tipus de producte que l’anterior.
Article 8
La llicència per a l'ocupació del lloc tindrà caràcter precari i discrecional, per tant,
l'alcalde/ssa es reserva la facultat d'efectuar els canvis que consideri necessaris, per
motius d’interès públic, per canvis de circumstàncies i per incompliment del que
disposa aquest Reglament, sense haver-hi lloc en cap cas a indemnització o
compensació de cap mena. En conseqüència, l’alcaldia es reserva igualment el dret
d’eximir eventualment algun paradista incorporat al mercat de l’apartat f de l’article 5 si
consideren que l’interès de l’admissió ho mereix.
Article 9
La regidoria de Comerç amb el vist i plau de l’alcade/ssa serà l’òrgan interlocutor
preferent amb els marxants i s’encarrega de resoldre les peticions i de fer arribar a
alcaldia la informació necessària per a concedir la llicència i per tant, regular les
modificacions.
L’alcalde/ssa assessorat per la regidoria de Comerç podrà modificar el nombre de
parades de cada grup i subgrup que s'autoritzaran, també amb el vist i plau dels
representants de les associacions de marxants implicades.

Article 10
Ningú podrà ser titular de més d'un lloc de venda al mateix mercat. En el cas de
cooperativistes només s’atorgarà un lloc de venda per cooperativa. La llicència
s’atorgarà a nom del cooperativista que hagi d’exercir la venda.
Article 11
La llicència per a la venda, contindrà la indicació expressa dels següents extrems:
a) Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de
Montserrat, lloc assignat i metres linials.
b) Nom comercial de la parada
c) Número al Registre Municipal de Marxants, assignat en funció de l’ordre
d’entrada de sol·licituds.
d) Número del lloc d’adjudicació.
e) Dates i horari en què es pugui portar a terme l'esmentada venda.
f) Grup i, subgrup si s’escau, alimentari i/o artesanal especificat en l’article 24 del
present Reglament, que correspon al tipus de producte exposat a la venda.
g) Nom i cognoms del titular de la llicència.
h) Domicili de l’empresa artesanal.
i) L’escut de Monistrol de Montserrat, la imatge corporativa de l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat i, en el cas de que el marxant estigui associat, el
logotip de l’associació de marxants que correspongui.
SECCIÓ SEGONA: PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA
Article 12
1. Les persones interessades en l'obtenció de la corresponent llicència municipal per a
l'exercici de la venda en el Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de
Monistrol de Montserrat hauran de presentar a les oficines municipals:
a) Sol·licitud mitjançant instància dirigida al l'Il·lm/a Sr/a. Alcalde/ssa i signada per
l'interessat, en la que es farà constar:
- Metres linials d'ocupació que es sol·liciten, amb un mínim de 3 metres i un màxim de
6.
- Tipus d’article de venda i grup i subgrup al que pertany.
b) Còpia autenticada del DNI.
c) Carnet de manipulador d'aliments per aquelles activitats que ho requereixin, o
compromís d’obtenir-lo.
d) Certificat conforme està al corrent del pagament de la Seguretat Social o el
compromís de donar-se d'alta en cas d'obtenir la llicència.
e) Certificat conforme està al corrent de pagament dels deutes municipals.
f) Compromís de dipositar el pagament a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a
l’usdefruit de la carpa del Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de
Monistrol de Montserrat. Les carpes autoritzades són de propietat municipal. Aquest
dipòsit es recuperarà en el moment que el marxant lliuri la carpa a l’Ajuntament per tal
de causar baixa en el Mercat, sempre i quan la carpa sigui retornada en bon estat.
g) Disposar d’assegurança de responsabilitat civil o de la pòlissa acreditativa de la
cobertura de la responsabilitat civil del marxant i el rebut acreditatiu actualitzat del
pagament que correspongui o el compromís de contractar-la en cas d'obtenir la
llicència.
Respecte a la documentació assenyalada en els apartats c, d, f i g anteriors, en el
supòsit d’haver subscrit compromís, el sol·licitant, en el termini de 15 dies comptadors
des de la data d’obtenció de la llicència, haurà de presentar la documentació
acreditativa corresponent.

2.- L'esmentada sol·licitud s’haurà de realitzar amb un mínim de quinze dies
d’antelació respecte de l’inici de l’activitat comercial del marxant al Mercat.
Article 13
Cada comerciant tindrà assignat un número al Mercat de Marxants, que coincidirà amb
el número de registre assignat en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència,
que determinarà la seva antiguitat i que s’haurà de respectar a l’hora d’establir els
diferents punts de venda.
Article 14
1 . Per a l'adjudicació dels llocs, es tindrà en compte, a fi d'aconseguir una
diversificació del mercat:
La numeració d’ordre identificatiu del marxant tot prioritzant els números més
baixos sempre que hi hagi places vacants en relació amb l'article de venda
classificat d'acord amb els grups i subgrups que s'especifiquen a l'article 25 del
present Reglament.
2. La llista de marxants que figurarà a la llista d’espera incorporarà el número assignat
al registre del mercat i s’utilitzarà per cobrir les vacants que es puguin produir seguint
el següent procediment :
- La regidoria competent farà una proposta a partir de les llistes del torn
d’espera, valorant també l’oferta de nous productes i d’altres factors que
repercuteixin favorablement en el rendiment global del mercat.
- L’òrgan competent de l’Ajuntament decidirà tenint en compte aquest
informe.
La persona que accedeixi a aquella plaça vacant, ocupant un lloc fix, està obligada a
mantenir aquell producte, i en cap cas vendre articles no contemplats a l’epígraf de
l’article 25 a que s’ha acollit per a l’obtenció de la llicència.
La renúncia del marxant a ocupar la plaça vacant en el moment en que es produeixi,
implica la pèrdua del seu número d’ordre, de manera que per a tornar a obtenir un nou
número caldrà lliurar una nova sol·licitud, tret del cas en que l’alcaldia decideixi aplicar
els supòsits continguts a l’article 8 del present Reglament.
3. El nombre de places per a exercir la venda al Mercat Setmanal de Marxants
d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat és limitat per les especificacions
contingudes a l’article 25 del present Reglament.

SECCIÓ TERCERA: TRANSMISSIÓ, CADUCITAT I REVOCACIÓ DE LES
LLICÈNCIES

Article 15
La llicència per exercir la venda en el mercat setmanal d’artesania alimentària serà
intransferible, i qualsevol plaça de venda que resti alliberada generarà la capacitat
d’expedir una nova llicència per part de l’Ajuntament, a qualsevol marxant especialitzat
en el mateix tipus de producte que l’anterior.

Article 16
Qualsevol supòsit de cessió o traspàs en infracció d’allò que disposa l’article anterior
articles donarà lloc a la immediata revocació de la llicència municipal, sens perjudici
d’altres sancions municipals que, de conformitat amb aquest Reglament, l’Ajuntament
pugui imposar a l’infractor.

Article 17
Les autoritzacions per a llocs de venda caducaran, s’extingiran o quedaran sense
efecte:
a) A petició del propi titular
b) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular.
c) Per la comissió d’una falta molt greu o la reiteració de faltes greus, recollida
prèviament en un informe emès per l’òrgan municipal competent.
La revocació de la llicència en els supòsits c i d requerirà un tràmit d’audiència previ al
paradista afectat.

Article 18
A més de les causes previstes a la legislació vigent, es consideraran causes per a la
revocació de la llicència municipal, amb previ pronunciament de l’òrgan administratiu
competent de l’Ajuntament, audiència a l’interessat i sense dret a indemnització:
-

la no utilització sense la deguda justificació, del lloc reservat durant
quatre dies seguits de mercat o sis alternatius al semestre natural.
La manca reiterada de neteja del lloc i del seu entorn.
El no complir els requisits fixats a l’article 5 d’ aquest Reglament. Per a
la seva comprovació l’Ajuntament es reserva la facultat de comprovarho seguint el procediment establert a l’article setè.

CAPÍTOL III
DELS LLOCS DE VENDA
Article 19
L'espai dels llocs de venda serà degudament senyalitzat per l'Ajuntament, i correspon
a la vorera del Parc de l’Alvèrnia de Monistrol de Montserrat.
Els vehicles de suport no es podran situar dins de l’àmbit urbà de la zona del mercat,
excepte a les hores de càrrega i descàrrega. L’estacionament de vehicles dels
marxants s’efectuarà al tram inicial del Torrent de la Canaleta sense que
l’estacionament impedeixi l’entrada i sortida d’altres vehicles.
Article 20
El titular del lloc hi emplaçarà les instal·lacions necessàries per a col·locar els articles
oferts a la venda, sense que, en cap cas, sobrepassi els límits del lloc com s’especifica
a l’article 21del present Reglament.
El lloc de venda i l’exposició del gènere seran aixoplugats per carpes específiques del
Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat.
L’usdefruit d’aquestes carpes de propietat municipal resta condicionat a l’obtenció de
la llicència municipal per a la venda en el Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania
Alimentària de Monistrol de Montserrat i el pagament del corresponent dipòsit. Aquest
usdefruit implica el compromís per part del marxant de tenir cura del material de
propietat municipal .
Article 21
Entre cada lloc de venda caldrà mantenir un distancia de mig metre en concepte de
pas.

Els mostradors de les parades hauran d’instal·lar-se dins els límits establerts per
l’Ajuntament sense sobrepassar la línia davantera marcada per l’Ajuntament.
Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del sòl
o del
paviment; sempre que les seves característiques ho permetin, han de situar-se a una
alçada no inferior a 50 cm. respecte del nivell del sòl. La resta de condicions
específiques per a l’exposició d’articles venen determinades per la naturalesa del grup
d’articles en que s’especialitza la parada.
Article 22
A les parades únicament es podran vendre els gèneres i productes que constin a
l’autorització.
Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir assenyalat i de forma visible
el seu preu.
Tindran el preu de forma genèrica aquells articles i productes que pel seu format,
característiques pròpies o de venda així ho requereixin.

Article 23
L’autorització municipal per l’ocupació d’un lloc de venda al mercat haurà d’ésser
exhibida de manera visible i permanent a la mateixa parada.
Article 24
Els llocs de venda que durant la celebració del mercat quedin buits per absència del
titular, podran ser ocupats únicament pels titulars de llocs de venda col·lindants. En el
cas de que es produeixi una situació de conflicte, aquest serà resolt per l’òrgan
competent de l’Ajuntament, prèvia reunió amb els marxants.
Article 25
Els articles exposats a la venda al Mercat d’Artesania Alimentària de Monistrol de
Montserrat han de ser d’origen artesanal i l’artesà productor ha de tenir la seu
empresarial en un municipi del Bages o bé en un municipi pertanyent al Parc Natural
de la Muntanya de Montserrat.
Les característiques de la presentació de cada tipus de gènere exposat a la venda
podran ser detallades i fixades per l’Ajuntament en col·laboració amb les associacions
de marxants atenent a criteris de qualitat, bon gust, higiene i acomplint tots els
requisits determinats per la llei.
Les parades del Mercat de Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de
Montserrat es classificaran en els següents grups en funció dels articles de venda
autoritzada:
Grup A: (epígraf 663.1 /Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent de
productes alimentaris, incloses begudes i gelat).
Aquest grup ha de representar un mínim de tres quartes parts de les parades
autoritzades, atès que ha de ser el grup majoritari per a l’especialització del
mercat.
La resta de grups són reservats a artesans i tan sols es permetrà un màxim d’una
parada per epígraf, per tal de no desvirtuar la naturalesa del Mercat:
Grup B: (epígraf 663.2 / Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
d’articles tèxtils i de confecció)
Grup C: (epígraf 663.3 / Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
de calçat, pells i articles de cuir)
Grup D: (epígraf 663.9 / Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent
d’altres classes de mercaderies)

Les parades del grup A es subdivideixen, a efectes del Mercat Setmanal de Marxants
d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat en els següents subgrups:
Subgrup A.1: Parades de productes lactis, mel, pol·len, formatges i mató
Subgrup A.2: Parades de fruites, verdures i llegums
Subgrup A.3: Parades d’herbes, bolets i confitures
Subgrup A.4: Parades d’embotits i productes càrnics
Subgrup A.5: Parades de pesca salada, fumats, olives i conserves
Subgrup A.6: Parades de productes de pastisseria, forn i dolços
Subgrup A.7: Parades de vins, licors i begudes espirituoses
Subgrup A.8: Parades amb productes alimentaris de producció artesanal no inclosos
als subgrups anteriors
Es permetrà un màxim de dues parades per subgrup, atenent als criteris de
preferència ressenyats a l’article 14 del present Reglament.
Article 26
L’alcaldia podrà modificar el nombre de parades i de grups a autoritzar, previ informe
dels serveis tècnics de la Regidoria de Promoció Turística, Comerç i Fires. Aquesta
actualització serà palesada pels serveis tècnics de comerç i/o turisme de l’Ajuntament
al llibre de registre del Mercat.
Article 27
En el cas que, per motius d’interès públic, s'acordés la reducció del número de
parades del mercat municipal, no es convocaran les vacants fins que el nombre de
places hagi estat reduït conforme les indicacions d’alcaldia.
Article 28
Queda terminantment prohibit exercir la venda d’articles que no compleixin les normes
tècniques sanitàries de les reglamentacions vigents o les d'etiquetat.

CAPÍTOL IV
RÈGIM INSPECTOR
Article 29
El personal degudament autoritzat per l’Ajuntament i els Vigilants Locals en la franja
horària en la que el municipi disposi d’aquest servei vigilaran i garantiran el degut
acompliment pels titulars de les llicències concedides de tot allò que es disposa en
aquest Reglament.
Article 30
La manipulació i venda d’articles alimentaris haurà de fer-se complint les disposicions
legals vigents en cada moment pel que fa a l’exposició, conservació, manipulació i
venda.

CAPÍTOL V
DELS DRETS 1 OBLIGACIONS DELS VENEDORS
Article 31
Seran obligacions dels venedors:
- Ocupar el lloc assignat i mantenir l'establiment en el dia i hores assenyalades.
- Tenir a disposició del personal autoritzat, i mentre duri el mercat, la llicència
municipal.
- Mantenir en bones condicions de conservació les instal·lacions del lloc, incloent-hi la
carpa de propietat municipal d’ús obligatori.
- Mantenir en bon estat l'espai del lloc que ocupi i si s'escau, la via pública, reparar els
desperfectes que causi a la via, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i mobiliari urbà
en general.
- Dirigir-se al públic amb respecte i consideració.
- Acreditar que es disposa de la documentació que empari l'exercici de la venda.
- Satisfer el pagament dels imports corresponents a tributs municipals derivats de
l’activitat desenvolupada.
- Acomplir tots els requisits que estableixin les reglamentacions especifiques
d’aplicació a cada article.
- Tothom està obligat a indicar el preu dels 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. El preu ha d'indicar la quantitat total que el
consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos i també el preu per unitat de
mesura. Quan es tracta de productes a doll ha de constar el preu per unitat de mesura.
- En finalitzar l'horari del mercat, els titulars dels llocs hauran de recollir les seves
instal·lacions i dipositar les escombraries i deixalles, així com els embalatges, atenent
a les indicacions de l’ Ajuntament de manera que es faciliti la recollida selectiva.
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal
encarregat del control del mercat i els Vigilants Locals. En el cas de no trobar-se
present en el Mercat en l’horari de muntatge, desmuntatge i venda cap efectiu del
personal municipal o Vigilant Local, és l’obligació dels marxants el vetllar per a que els
preceptes especificats en aquest article s’acompleixin.
- Llevat de casos justificats, els marxants hauran d’assistir setmanalment al mercat
corresponent.
Article 32
El marxant estarà obligat al pagament de les taxes municipals d’ocupació de la via
pública. Aquest pagament s’haurà de fer efectiu dins el termini establert en el mateix
rebut de la taxa. Els rebuts que hagin estat domiciliats es carregaran a l’entitat
financera corresponent durant aquest període.

Article 33
Prohibicions:
a) Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell
amplificador o similar.
b) Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni
puntals ni mercaderies o productes que puguin representar algun perill per als
vianants o els pugui obstaculitzar el pas. En cap cas els productes podran estar
fora dels límits de les parades.
c) Queda prohibit fixar qualsevol tipus de rètol publicitari a les carpes de propietat
municipal del Mercat Setmanal de Marxants d’Artesania Alimentària de
Monistrol de Montserrat, així com tapar els frontals serigrafiats de les carpes.
Article 34
A petició del titular de la llicència, podrà autoritzar-se la no assistència al mercat durant
dos mesos a l’any sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. Els
interessats hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament amb dues setmanes d’antelació,
sense que aquesta excedència els eximeixi de pagar el semestre complert. Només
podran acollir-se als beneficis d’aquest article aquells marxants que durant els sis
mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’esmentada autorització no hagin faltat a
cap mercat, llevat dels casos degudament justificats. La manca de compliment
d’aquest article produirà la revocació automàtica de la llicència en vigor, tal i com es
preveu al present text legal.
Article 35
Els venedors tindran dret a exercir l'activitat de venda dels articles, la llicència dels
quals els empara.

CAPÍTOL VI
RÈGIM DISCIPLINARI
SECCIÓ PRIMERA: DE LES INFRACCIONS
Article 36
Les infraccions es classifiquen com a:
a) Molt greus:
- La instal·lació de llocs sense disposar de la llicència.
- El traspàs o la cessió de l’autorització o qualsevol transferència de la titularitat o
explotació dels llocs de venda, llevat dels supòsits previstos en aquest Reglament.
- La no utilització del lloc de venda durant quatre dies de mercat seguits o sis
d’alternatius en el decurs d’un semestre natural, sense causa justificada encara que
s'hagin abonat els tributs corresponents.
- L’incompliment de les ordres dimanants de l'autoritat municipal.
- La reincidència d'infraccions greus dintre del mateix període de dos anys.
- La venda o l’emmagatzematge o el dipòsit a la parada aquells productes no
autoritzats per la llicència i dels que no es disposi d’acreditació reconeguda de la seva
procedència o aquells que es necessiti d'alguna autorització específica per la seva
venda, tals com productes alcohòlics o altres.
- La venda, l’emmagatzematge o el dipòsit de productes no autoritzats per aquest
Reglament.
- No mantenir les degudes condicions d'higiene, salubritat i conservació.
- L’ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades.

b) Greus:
- Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs sense ajustar-se a les
condicions de la llicència i a les exepcions contemplades en aquesta ordenança.
- No muntar ni retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari fixat a l’article 4.
- Vendre altres articles que no siguin els autoritzats per la llicència.
- Ocupar un lloc de venda diferent a l'autoritzat.
- Que ocupi el lloc de venda una persona diferent al titular sense que hagi estat
degudament autoritzada.
- La reincidència de tres infraccions lleus dins d’un període de dos anys.
- No ocupar el lloc de venda sense previ avís a l’Ajuntament, excepte en cas de força
major.
- La manca de neteja del lloc de venda i el seu entorn un cop finalitzat el mercat i
l'abandonament de deixalles fora dels contenidors existents a la zona, col·locats per a
aquesta finalitat.
- La inobservança de les instruccions dimanants de l'autoritat municipal.
- Les ofenses de paraula i obra als empleats de l'Ajuntament i als agents de l'autoritat
municipal.
- Provocar i participar en alteracions d'ordre públic.
- Defraudar en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts.
- Deteriorar la carpa de propietat municipal.
- La manca de pagament de les taxes municipals, després d’haver estat requerit a ferho.
c) Tenen la consideració de faltes lleus:
- Tenir deteriorades les instal·lacions i elements materials del lloc.
- La venda practicada sense exhibir la corresponent autorització a requeriment del
personal autoritzat.
- La no utilització sense causa justificada de les carpes de propietat municipal
habilitades per a la venda en el mercat d’artesania alimentària.
- Tractar incorrectament als/a les clients/entes i a altres venedors/ores.
- L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
- Qualsevol altra infracció als preceptes d'aquesta ordenança no classificada com a
greu o molt greu.

SECCIÓ SEGONA: DE LES SANCIONS
Article 37
Les infraccions lleus seran sancionades amb advertiment verbal o escrit.
Les infraccions greus donaran lloc a la suspensió temporal de la llicència fins a 6 dies
de mercat i multa de fins a 150 euros.
Les de caràcter molt greu donaran lloc a la retirada de la llicència amb la consegüent
pèrdua del número d’ordre a la llista del mercat i multa de fins a 500 euros.
El procediment a aplicar serà l’especial sancionador regulat a la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú.
SECCIÓ TERCERA: CARACTERÍSTIQUES DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
Article 38
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, pel qual s'aprova el reglament català de procediment par a
l'exercici de la potestat sancionadora.
Article 39

Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà discrecionalment a
proposta de l'instructor de l'expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas i els
antecedents de l'infractor i ajustant-se als criteris de proporcionalitat establerts a la Llei
30/1992 del règim jurídic, de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú.
Article 40
Correspon a l'alcalde la imposició de les sancions.

Capítol VII DEL LLIBRE DE REGISTRE
Article 42
Els titulars dels llocs de venda constaran inscrits en un registre municipal en el qual es
faran constar les dades personals de cada titular, data de la concessió del lloc i altres
incidències d’interès.
Així mateix l’Ajuntament portarà un llibre registre on s’inscriuran totes les sol·licituds
que estiguin correctes i que s’hagin presentat a l’Ajuntament. Aquest llibre inclourà les
peticions que hagin estat ateses així com aquelles que no han pogut obtenir llicència
per manca de vacants. Aquest registre servirà per atorgar el número d’ordre a totes les
peticions i per configurar la llista d’espera.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L’alcaldia restarà facultada per a la creació d’un grup de treball anomenat Comissió de
Treball del Mercat Municipal d’Artesania Alimentària. D’aquest grup de treball en
podran formar part els presidents de les associacions de marxants del Mercat de
Marxants d’Artesania Alimentària de Monistrol de Montserrat, el regidor/a de comerç
de l’Ajuntament i el tècnic/a municipal de comerç o en el seu defecte, de turisme o
cultura.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’abril
de 2006 entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text i transcorregut el
termini assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.”

