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REGLAMENT DEL SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL 
 

 
Capítol I 

 
Disposicions generals 

 
Art. 1.- El Mercat Municipal és un centre de proveïment establert per 

l'Ajuntament per a la venda al detall de productes alimentaris en règim de lliure 
competència, mitjançant la concurrència i multiplicitat de parades de venda, per 
cobrir les necessitats de la població i que es regirà pel present Reglament. 
 

Art. 2.- L'immoble on se situa el mercat, Riera Buscarons, 101, és un bé 
de domini públic, del subgrup de servei públic, que figura inscrit al llibre 
d'Inventari i Registre de Béns de l'Ajuntament amb el número 4. 
 

Art. 3.- 1. El mercat estarà obert al públic, amb caràcter obligatori per a 
tots els concessionaris de parades durant l'horari següent: 
 
Els dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 7'30 a 13'30 hores. 
Els dimecres i els dissabtes, de 7 a 14 hores. 
 

2. Els concessionaris hauran de començar a preparar l'obertura de les 
parades una hora abans dels horaris indicats a l'apartat anterior i preparar el 
tancament una hora després. 
 

3. L'Ajuntament podrà modificar l'horari d'obertura i tancament sempre 
que es consideri convenient als interessos públics, prèvia consulta a 
l'associació de concessionaris, la qual tindrà caràcter no vinculant. El canvi 
d'horari haurà de ser comunicat a aquella associació amb deu dies 
d'anticipació. 

 
Art. 4.- 1. L'Ajuntament, com a titular dominical del mercat, podrà 

intervenir en la seva activitat, a fi de garantir el proveïment dels articles de 
consum de primera necessitat, la qualitat dels productes oferts, la fidelitat en el 
despatx dels que s'expedeixen a pes o mesura, la normalitat dels preus i la 
lliure competència. 

 
2. En tot cas, l'Ajuntament ajustarà la seva intervenció al principi d'igualtat 

davant la Llei. 
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Capítol II 
 

Règim de competències 
 

Art. 5.- Serà competència de l'Alcaldia: 
 
a) La direcció, inspecció i impuls del servei del mercat. 
b) La proposta de sancions referents a faltes lleus, greus i molt greus. 

 
Aquestes funcions podran ser delegades en el regidor designat a l'efecte qui, a 
més, rebrà i traslladarà a l'encarregat tots els acords del Ple o de la Comissió 
de Govern. 
 

Art. 6.- És competència del Ple de la Corporació: 
 
a) L'aprovació, modificació o derogació d'aquest Reglament. 
 
b) El canvi, la supressió del mercat o la construcció d'un altre nou. 

 
Art 7.- És competència de la Comissió de Govern: 
 
a) La concessió de les parades fixes del mercat. 
 
b) La imposició de les sancions derivades de faltes lleus, greus i molt 

greus. 
 
c) La fixació i modificació dels horaris del mercat i els dies d'obertura, 

segons el que preveu l'art. 3.3 d'aquest Reglament. 
 
d) Resoldre les qüestions que li plantegi el regidor delegat del Servei, la 

Comissió Informativa corresponent o el propi Alcalde, donant compte 
al Ple de l'Ajuntament si la seva importància així ho aconsellés. 

 
 

Capítol III 
 

De la Junta de venedors 
 

Art. 8.- 1. La Junta de venedors és l'organisme representatiu de tots els 
venedors del Mercat, amb funcions d'informació i suggeriments per a la bona 
marxa d'aquest. Canalitzarà les queixes de compradors i venedors i, a aquest 
efecte, podran entrevistar-se amb l'encarregat del Mercat o amb els 
representants de l'Ajuntament, sempre que ho estimin necessari. 
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2. La Junta col·laborarà amb l'Ajuntament a la millor solució dels 
problemes del Mercat i en el seu bon funcionament. 
 

3. La Junta tindrà cura de la bona marxa dels departaments auxiliars com 
cambres o altres magatzems i distribuirà les quotes pel seu manteniment, 
segons correspongui en funció de les parades que utilitzin aquests serveis. 
  

Art. 9.- 1. La Junta de venedors estarà integrada per representants de la 
totalitat de venedors del Mercat que determinin ells mateixos. 
 

2. El funcionament intern de la Junta de venedors es determinarà en els 
Estatuts que aquesta redacti i aprovi l'Ajuntament. 

 
3. Les decisions i acords de la Junta no tindran caràcter vinculant per a 

l'Ajuntament. 
 
4. L'existència d'aquesta Junta no exclou l'existència de grups o 

associacions legalment constituïdes que agrupin diversos col.lectius de 
venedors. 

 
Art. 10.- 1. La Junta celebrarà les seves reunions al mateix Mercat o a les 

dependències municipals, en els casos següents: 
 

a) A convocatòria del President de la Junta. 
b) A petició de la majoria dels seus membres. 
c) A iniciativa de l'Alcalde o regidor delegat. 

 
2. En qualsevol cas, caldrà fer arribar la convocatòria a la resta de 

membres de la Junta i comunicar-ho a l'Ajuntament, quan aquest no en tingui la 
iniciativa, amb una antelació mínima de quatre dies. 
La convocatòria esmentada, amb l'ordre del dia de la reunió, s'exposarà al 
tauler d'edictes de l'Ajuntament i al mateix Mercat. 
 

3. Tots els titulars de concessions tenen dret d'assistir a les sessions de la 
Junta, amb veu però sense vot. 
 
 

De l'encarregat del Mercat 
 

Art.11.- L'encarregat del Mercat serà aquella persona que determini 
l'Ajuntament. Representarà l'Ajuntament en el recinte i tindrà les següents 
funcions: 
 

a) Tenir cura de l'obertura i el tancament del Mercat. 
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b) Vetllar perquè l'activitat a l'interior del mercat es realitzi amb 

normalitat, en harmonia amb les disposicions legals vigents i el 
present reglament. 

 
c) Donar compte a l'autoritat municipal de qualsevol anomalia que 

observi i de les queixes, propostes o denúncies que li formulin el 
públic i titulars de les parades, per tal que aquella les resolgui. 

 
d) Vetllar pel bon ordre, el control i la neteja del mercat i per l'adequació 

del seu ús a l'aprofitament comú. En aquest sentit, controlarà la tasca 
del personal encarregat de la neteja del mercat. 

 
e) Informar regularment l'autoritat municipal del funcionament del Mercat 

proposant, quan s'escaigui, les mesures més adequades per a la 
seva millora. 

 
f) Portar un registre dels permisos temporals i adjudicataris de parades, 

sempre en concordança amb el plànol de la Plaça Mercat aprovat pel 
Ple d'aquest Ajuntament i que obrarà en el seu poder. 

 
g) Notificar als titulars de les parades de venda les comunicacions i 

instruccions de l'Ajuntament que els afectin directament. 
 

h) Tenir cura del servei de repès. La comprovació oficial del repès es 
realitzarà a requeriment del comprador, o sempre que s'estimi 
convenient. 

 
i) Facilitar al veterinari encarregat de la inspecció sanitària el 

compliment de la seva missió. 
 

j) Totes aquelles altres funcions que resultin d'aquest Reglament o li 
siguin encomanades pel regidor. 

 
 

Capítol IV 
 

De les parades de venda 
 

Art. 12.- Les parades de venda on s'exerceix l'activitat de comerç dins el 
recinte del Mercat, són propietat de l'Ajuntament de Canet de Mar, tenen el 
caràcter de béns de domini públic i són, per tant, inalienables, inembargables i 
imprescriptibles. 
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Art. 13.- 1. Les parades de venda es classifiquen en: 

 
a) Fixes i provisionals. 
b) Casetes, llocs i angulars. 

 
1. Són parades fixes les destinades a la venda d'articles alimentaris de 

forma permanent, per haver estat adjudicades per un temps determinat, d'acord 
amb les normes d'aquest Reglament. 

 
2. Són parades provisionals les que, estant lliures per no haver estat 

adjudicades de forma permanent, s'utilitzen només els dimecres o de manera 
esporàdica, previ abonament de les taxes que corresponguin. 

 
3. Són casetes aquelles parades situades a l'entorn del recinte del Mercat, 

tenint com a fons les parets interiors de l'edifici. 
 
4. Són llocs aquells situats en el centre del recinte del Mercat, sense paret 

que els delimiti. 
 
5. Són angulars els llocs que donen a dos carrers interiors del recinte del 

Mercat. 
 
Art. 14.- 1. Dins del Mercat hi haurà els departaments auxiliars, que 

podran ser cambres frigorífiques o magatzems. Aquests tenen per objecte 
guardar articles alimentaris destinats a la venda a les parades. 

 
2. Aquests departaments són d'ús comú per a tots els venedors i no s'hi 

podran barrejar productes de diferent origen. 
 
3. El manteniment i conservació dels departaments auxiliars aniran a 

càrrec de la Junta de venedors. 
 

Art. 15.- El nombre, modalitat, emplaçament i dimensions de les parades 
estaran en harmonia amb la superfície del recinte del Mercat i les necessitats 
de la població i queden reflexats en un plànol, degudament aprovat, que 
s'integra en aquest Reglament gaudint, per tant, del mateix nivell reglamentari. 

 
Art. 16.- 1. Totes les obres i instal·lacions que es practiquin a les parades 

hauran de ser degudament autoritzades per l'Ajuntament previ informe del 
Servei Tècnic municipal. 

 
2. Quan es tracti de simples operacions de manteniment o millora que no 

requereixin obres, només serà necessari el vistiplau de la Regidoria delegada 
del servei. 
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Art. 17.- 1. Les obres de construcció i d'adaptació de les parades als 

models fixats per l'Ajuntament, així com qualsevol mena d'instal·lació que hi 
calgui realitzar i les despeses de conservació de les unitats de venda i 
instal·lacions, seran responsabilitat i aniran a càrrec dels titulars de les 
concessions. 

 
2. En cas de no fer-ho, l'Ajuntament podrà executar subsidiàriament el 

treball i repercutir el seu cost als titulars. 
 
Art. 18.- Totes les obres i instal·lacions que es realitzin a les parades, i 

restin unides de forma permanent al terra, parets i altres elements de l'immoble 
del Mercat municipal, s'integraran en el domini públic municipal. 

 
 

Capítol V 
 

De l'adjudicació de les parades 
 

Art. 19.- 1. La utilització de les parades del mercat, en implicar un ús de 
caràcter privatiu, està subjecta a concessió administrativa. 

 
2. La concessió dóna dret al titular a ocupar, de manera privativa i amb 

caràcter exclusiu, una de les parades del mercat per un termini de cinquanta 
anys, amb la finalitat i l'obligació de destinar-la a la venda al detall dels articles 
pels quals estigui classificada dins la relació de vendes autoritzades. 

 
Art. 20.- Les parades s'adjudicaran per concurs públic, en la forma 

prevista en els art. 59 i ss. del Reial Decret 336/1988, de 17 d'octubre, per la 
qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. L'Ajuntament acordarà 
la convocatòria i fixarà les clàusules tècniques i jurídiques que regiran la 
licitació. Els licitadors hauran de complir les condicions exigides en el plec a 
més de les que s'estableixen en aquest Reglament. 

 
Art. 21.- 1. Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut els drets 

d'explotació de qualsevol espai de venda, estaran subjectes en tot moment al 
que es disposa en aquest Reglament i en les ordenances fiscals. 

 
2. En tot cas, serà condició indispensable per desenvolupar l'activitat, 

l'autorització municipal prèvia. 
 
Art. 22.- Els concessionaris estan obligats a regentar personalment la 

respectiva parada per la qual cosa no podran cedir-la ni subarrendar-la 
totalment o parcialment. 
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Art. 23.- 1. Podran ser titulars de la concessió les persones naturals o 

jurídiques amb capacitat d'obrar, que pugin contractar amb l'Administració de 
conformitat amb l'establert en la Llei 13/95, de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
2. No podran ser titulars les persones compreses en algun dels casos 

d'incapacitat que assenyala la normativa vigent. 
 
3. Només en els casos de traspàs per defunció podran els menors d'edat 

o majors incapacitats succeir al titular en la parada, representats per qui 
legalment hi estigui autoritzat. 

 
Art. 24.- 1. Es declararà vacant una parada quan aquesta resti tancada o 

no s'ocupi per un període de dos mesos consecutius, llevat que prèviament el 
titular n'hagués obtingut l'autorització municipal corresponent, per causes que 
la Comissió Permanent consideri admissibles. 

 
2. En el sentit expressat en el paràgraf anterior no interromprà el termini 

establert el fet d'obrir la parada durant alguns dies de forma intermitent. 
 
 

Capítol VI 
 

Dels traspassos i l'extinció de la concessió 
 

Art. 25.- 1. Els drets que corresponguin als concessionaris de les parades 
podran ser traspassats per actes inter vivos, conservant-ne la destinació amb 
autorització prèvia municipal. 

 
2. Per a dur a terme el traspàs, caldrà que el cedent estigui al corrent del 

pagament de tributs, taxes i arbitris i que el nou titular reuneixi els requisits 
legals. 

3. No obstant i atenent a motius d’interès públic, l'Ajuntament podrà 
exercir el dret de tempteig. Amb aquesta finalitat l'adjudicatari, en sol·licitar 
l'autorització per al traspàs, declararà l'import de la transmissió prevista. 

 
4. L'Ajuntament haurà de resoldre la petició de traspàs en un termini 

màxim de dos mesos; si no ho fa així, s'entendrà que queda autoritzada. 
 
Art. 26.- 1. En cas de mort del titular de la concessió, la parada es 

transmetrà a favor de qui resulti ser-ne l'hereu o legatari. 
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2. En cas d'haver-se transmès mortis causa proindivís a dues o més 

persones, aquestes, en el termini de tres mesos a comptar des de la mort del 
causant, hauran de determinar i comunicar a l'Ajuntament qui, d'entre elles, 
serà successora en la titularitat. De no fer-ho en aquest termini, la concessió es 
declararà caducada. 

 
3. Durant aquest termini, una d'aquestes persones es farà càrrec de la 

parada de forma temporal, en les mateixes condicions i drets que el causant, 
fins que no estiguin en disposició de fer valer els drets esmentats. 

 
Art. 27.- 1. Si no hi ha disposició testamentària, la parada es transmetrà a 

favor del parent més proper, seguint l'ordre establert per a la successió ab 
intestato en el Codi de successions de Catalunya. Dins del mateix grau de 
parentiu, es donarà preferència a qui justifiqui la seva col·laboració amb el 
causant, durant els tres anys anteriors a la mort d'aquest i, en cas de no ser-hi, 
al de més edat. 

 
2. En cas de no existir cap dels parents indicats, la parada es declararà 

vacant. 
 
Art. 28.- Les concessions s'extingiran pels motius següents: 
 
a) Renúncia expressa i escrita del titular. 
 
b) Mort del titular, llevat del que disposen els articles 26 i 27 d'aquest 

Reglament. 
 

c) Dissolució de la societat titular o declaració de fallida. 
 

d) Per haver transcorregut el termini de la concessió assenyalat en 
l'adjudicació. 

 
e) Per resolució d'expedient sancionador, en cas de falta molt greu, 

conforme al que es disposa en aquest Reglament. 
 

f) Per causes sobrevingudes d'interès públic. 
 
 

CAPÍTOL VI 
 

Dels drets i obligacions dels venedors 
 

 Art. 29.- 1. Correspon als titulars de les parades el dret a utilitzar els béns 
de domini públic necessaris per dur a terme les seves activitats en la forma 
establerta. 
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2. L'Ajuntament en garantirà la necessària protecció per tal que els titulars 

de les parades exerceixin degudament la seva activitat. 
 
3. L'Ajuntament no serà responsable dels perjudicis, deteriorament o 

sostracció de les mercaderies. Tampoc no assumirà la responsabilitat de 
custòdia, tot i que tindrà en compte la vigilància del mercat. 

 
4. En cap cas l'Ajuntament tindrà responsabilitat subsidiària en els casos 

de mal servei, males condicions dels aliments, etc. 
 
Art. 30.- Els concessionaris no podran alterar l'objecte per al qual s'ha 

concedit la concessió, sense prèvia autorització municipal. 
 
Art. 31.- Els titulars de les parades també tindran les obligacions 

següents: 
 

a) Mantenir la parada oberta al públic ininterrompudament durant l'horari 
assenyalat per a la venda. 

 
b) Conservar la parada  i les instal·lacions en bon estat, tenint cura que 

estiguin netes, lliures de residus i en perfectes condicions higièniques 
i sanitàries. 

 
c) Satisfer les taxes i altres pagaments que corresponguin (aigua, llum, 

telèfon, etc.). 
 

d) Tenir a la vista del públic totes les existències dels articles que es 
venguin, sense que es pugui ocultar, seleccionar o decantar part de 
les mateixes, llevat en el cas que per la seva quantitat i forma de 
disposició no puguin ser col·locades totes a la vista. 

 
e) Mostrar tots els articles de venda a la inspecció veterinària, que 

podrà procedir a la presa de mostres necessàries per a la seva 
anàlisi o al seu decomís o inutilització, en cas de ser declarats nocius 
per a la salut pública. 

 
f) Utilitzar instruments de pesar i mesurar ajustats als models 

autoritzats, podent l'Ajuntament, mitjançant el personal al seu càrrec, 
verificar l'exactitud d'aquests intruments.  

 
g) Vestir polidament i amb la indumentària apropiada. 

 
h) Els possibles assalariats que tingui contractats el titular de la parada 

hauran d'observar igualment les obligacions esmentades a l'apartat 
anterior. 
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i) Mostrar el preu de venda de tots els productes exposats. 
 
Art. 32.- Quedarà prohibit:  
 
a) La venda per una persona afectada per alguna malaltia contagiosa o 

portadora de gèrmens. 
 
b) Servir o embolicar els articles alimentaris amb papers o embolcalls no 

aptes des del punt de vista higiènico-sanitari. 
 

c) Sacrificar animals o netejar-ne les despulles a l'interior del mercat, 
per a la seva venda posterior. 

 
d) L'estacionament de carretons de transport de mercaderies, així com 

l'abocament de deixalles fora de l'horari establert a aquest efecte per 
l'Ajuntament. 

 
e) Acumular a les parades o passadissos d'ús comú, caixes, sacs, 

envasos o similars. 
 

f) La venda ambulant no autoritzada de tota classe d'articles dins del 
Mercat, així com tota classe de rifes i mendicitat. 

 
g) Realitzar obres i introduir modificacions de qualsevol tipus a les 

parades i dependències del Mercat sense la corresponent 
autorització. Quedaran de propietat de l'Ajuntament les que es 
realitzin. 

 
h) Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici dels altres venedors 

i utilitzar altaveus o altres mitjans acústics. 
 

Art. 33.- 1. Les reclamacions fetes pels usuaris sobre la quantitat o 
qualitat dels gèneres venuts seran ateses per l'encarregat del Mercat. Si 
aquestes poguessin implicar obertura d'expedient sancionador, se'n donarà 
trasllat a l'Autoritat municipal. 

 
2. A fi d'evitar qualsevol frau, alteració, adulteració, abús, negligència o 

engany que perjudiqui el consumidor o posi en risc els drets d'aquest, serà 
d'aplicació el que disposa la Llei 1/90 sobre Disciplina del Mercat i Defensa dels 
consumidors i usuaris i la Llei 3/93, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor. 
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CAPÍTOL VII 

 
Del control sanitari 

 
Art. 34.- 1. Els Serveis Veterinaris Municipals tindran al seu càrrec el 

control sanitari de les instal·lacions i dependències del mercat municipal així 
com dels articles alimentaris que estiguin a la venda. 

 
2. Amb aquest fi, tindran encomanades les funcions següents:  
 
a) Examen i comprovació de l'estat dels articles alimentaris posats a la 

venda, realitzant la presa de mostres en aquells casos que s'estimi 
oportú, remetent-les al laboratori oficial. 

 
b) Comprovació de les condicions higiènico-sanitàries de les parades i 

instal·lacions del Mercat. 
 

c) Ordenar el decomís dels gèneres que no estiguin en les degudes 
condicions de consum. Aquest decomís es durà a terme en algun 
escorxador de poblacions veïnes o en altres dependències cedides 
circumstancialment i adequades a aquest efecte. 

 
d) Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades i 

trametre a l'Ajuntament els informes facultatius sobre el resultat de les 
inspeccions i les anàlisis efectuades. 

 
e) Proposar a l'Ajuntament l'obertura dels expedients sancionadors 

corresponents. 
 

f) Atendre les reclamacions presentades pels compradors referents a la 
sanitat dels articles, dictaminant sobre la procedència o no de les 
reclamacions i extenent el corresponent informe que acreditarà al 
comprador el seu dret a ésser indemnitzat. 

 
g) Tenir cura especial de comprovar la deguda documentació i estat de 

les carns fresques, les congelades i les refrigerades, dels peixos i 
mariscs i en prohibirà la neteja i la venda en recipients de fusta que no 
siguin de primera utilització. 

 
h) Tenir cura que els mostradors frigorífics estiguin sempre en perfecte 

estat d'higiene i tindrà cura que durant les hores de venda no es 
realitzin tasques de neteja o aquells actes que poguessin alterar la 
sanitat del Mercat. 
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Art. 35.- La inspecció sanitària la durà a terme el veterinari inspector, qui 
actuarà de forma permanent i per pròpia iniciativa, o bé quan així ho demani 
l'Ajuntament o els venedors. 

 
Art. 36.- El veterinari inspector portarà un llibre registre on farà constar les 

mercaderies inspeccionades, els decomissos efectuats i totes aquelles 
incidències que es produeixen en la seva tasca. 

 
Art. 37.- Els venedors no podran oposar-se a la inspecció ni al decomís 

de les mercaderies sense causa justificada. 
 
 

CAPÍTOL VIII 
 

De les infraccions i el règim sancionador 
 

Art. 38.- 1. Els titulars de les concessions són els responsables de 
l'activitat desenvolupada a les parades que tenen adjudicades, en tot allò 
previst en aquest Reglament i en la normativa que els sigui  d'aplicació. 

 
2. Els titulars seran responsables del personal assalariat que tinguin a les 

seves parades i dels danys i desperfectes que ells mateixos, el personal 
assalariat i tercers vinculats a la seva activitat, puguin causar a l'edifici o 
instal·lacions en general. 

 
3. En cap cas l'Ajuntament serà responsable últim o subsidirari dels 

perjudicis produïts per les faltes comeses pels concessionaris. 
 
Art. 39.- S'estimaran faltes lleus: 

 
a) El compliment defectuós de l'horari de venda al públic. 
 
b) La falta de neteja de les parades i instal·lacions i la falta de polidesa 

en els venedors. 
 

c) El tancament de les parades d'un a cinc dies, no autoritzat per 
l'Ajuntament. 

 
d) El tancament de les parades, amb causa justificada, però sense 

comunicar-ho a l'encarregat ni a l'Ajuntament. 
 

e) La inobservança de les instruccions provinents de l'Ajuntament. 
 

f) Qualsevol infracció d'aquest Reglament no qualificada com a falta 
greu o molt greu, en virtut dels articles següents. 
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Art. 40.- Seran considerades faltes greus: 
 

a) La reiteració de tres faltes lleus en un any. 
 
b) La repetició d'una falta lleu de la mateixa naturalesa dintre d'un any. 

 
c) La manca de pagament, per part del concessionari, dels drets i les 

taxes municipals que li corresponguin. 
 

d) El tancament de la parada sense autorització per un termini de més 
de cinc dies. 

 
e) L'incompliment de les obligacions sanitàries. 

 
f) El fet de no efectuar les operacions de pes o medició de cara al 

públic. 
 

g) La coexistència i barreja prohibida d'articles en una parada. 
 

h) Tirar escombraries i/o aigua a terra o llençar les deixalles o 
escombraries en un altre lloc que no sigui el fixat per aquest fi per 
l'encarregat del Mercat. 

 
i) El desacatament ostensible de les disposicions dictades per l'autoritat 

municipal. 
 

j) Altres casos que, sense estar inclosos en la relació anterior, 
l'Ajuntament consideri greus. 

 
 

Art. 41.- Seran faltes molt greus: 
 

a) La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el transcurs 
d'un any. 

 
b) El subarrendament, traspàs o cessió de la parada sense autorització 

municipal. 
 

c) L'abandonament injustificat de la parada durant un mes. 
 

d) El frau en la quantitat o qualitat dels gèneres venuts. 
 

e) El reiterat incompliment de la normativa sanitària. 
 

f) La realització d'obres i instal·lacions sense l'autorització municipal. 
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g) Causar perjudicis o deteriorar béns o instal·lacions tant públiques 
com privades en el recinte del Mercat. 

 
Art. 42.- 1. S'aplicaran a les faltes lleus les sancions següents: 
 
a) Advertiment. 
 
b) Multa entre 2 i 6 vegades l'import del lloguer de la parada. 
 
2. Seran d'aplicació a les faltes greus aquestes sancions: 
 
a) Multa entre 7 i 20 vegades l'import del lloguer de la parada. 
 
b) Suspensió temporal de la concessió de 5 a 20 dies hàbils. 

 
3. Les faltes molt greus seran sancionades amb: 
 
a) Multa entre 21 i 60 vegades l'import del lloguer de la parada. 
 
b) Suspensió temporal de la concessió de 20 dies a 6 mesos. 

 
c) Revocació de la concessió sense dret a cap indemnització. 

 
Art. 43.- 1. Les faltes lleus seran sancionades prèvia audiència del 

pressumpte  infractor. 
 
2. La imposició de sancions per falta greu i molt greu requerirà la 

tramitació d'expedient d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i de les disposicions que la desenvolupen. 

 
Art. 44.- 1. Independentment de la tipificació d'infraccions establerta pels 

articles precedents, l'Ajuntament podrà sancionar aquelles faltes tipificades en 
lleis sectorials que siguin d'aplicació i amb les sancions que aquestes 
estableixin. 

 
2. En cap cas les sancions imposades per l'aplicació d'aquest Reglament 

eximiran de les altres responsabilitats civils, laborals, fiscals o penals en què 
s'hagi incorregut en cometre la infracció. 
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CAPÍTOL IX 
 

Dels recursos i reclamacions 
 

Art. 45.- 1. Contra les instruccions del personal encarregat del mercat i en 
general contra qualsevol ordre o situació de fet que no tingui la qualificació 
d'acte administratiu, es podrà reclamar davant l'Alcalde o regidor delegat del 
servei. 

 
2. Contra els actes definitius dels òrgans decisoris es podrà interposar els 

recursos administratius o jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents. 
 
 

Disposicions addicionals 
 

Primera.- L'Ajuntament podrà variar les quanties mínimes i màximes de 
les sancions que preveu l'article 42, per raons d'interès públic. 

 
Segona.- Així mateix, podrà variar-se la divisió per tipologia de parades 

que es preveu a l'annex, per noves necessitats que puguin sorgir o per motiu 
d'interès públic, i se'n podran treure o afegir segons convingui, sense perjudici 
dels drets adquirits. 

 
Tercera.- Les taxes a abonar seran les que preveuen les Ordenances 

Fiscals vigents cada any. 
 
 

Disposicions transitòries 
 

Primera.- En entrar en vigor el present Reglament, es respectaran els 
drets adquirits als actuals concessionaris en quant al temps de concessió 
d'acord amb la reglamentació anterior. Si no estigués fixat un període de temps 
en concret, ho farà el Ple de l'Ajuntament, i legalitzarà així les situacions 
individuals. 

 
Segona.- Les parades que, a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, 

estiguin tancades sense causa justificada, tindran un termini d'un mes per 
procedir a la seva obertura i comunicar-la expressament a l'Ajuntament. En el 
supòsit que, transcorregut aquest període, no s'hagin acomplert aquests 
requisits, serà plenament d'aplicació allò que, respecte al tancament injustificat 
de parades, s'estableix en els art. 42 i següents d'aquest Reglament. 
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Disposició derogatòria 
 

Queda derogat el Reglament del Mercat Municipal de Canet de Mar, 
aprovat pel Ple Municipal en sessió de 16 de desembre de 1981. 

 
 

Disposició final 
 

Aquest Reglament, que consta de 45 articles, tres disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una 
disposició final, entrarà en vigor a l'endemà de la publicació del text íntegre al 
Butlletí Oficial de la Província. 
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Annex 

 
Denominacions de les parades 

 
a) Carnisseria 
b) Peix i marisc 
c) Pollastre, conill, caça i ous 
d) Cansaladeria - xarcuteria 
e) Comestibles 
f) Congelats 
g) Fruites i verdures 
h) Fleca 
i) Pesca salada 
j) Vinateria 
k) Merceria - confecció per la llar 
l) Pastes fresques i menjars precuinats 
m) Menjars cuinats 
n) Dietètica - herboristeria - alimentació ecològica 
o) Flors i plantes 
p) Neteja - perfumeria 
q) Basar 
r) Fruits secs, olives i productes d'aperitiu 
s) Bar 
t) Diversos 

                                          


