Text refós de l'Ordenança municipal de mercats
Acord del Consell Plenari de 28-11-2008

Text consolidat. Inclou les modificacions posteriors

SECCIÓ 1ª. DISPOSICIONS COMUNES
SUBSECCIÓ 1ª. Referents als mercats i llocs de venda en general
I. REFERENT ALS MERCATS
Article 1
1. Tenen la consideració de mercats i es regiran per aquestes Ordenances els centres d'abastament establerts
per l'Ajuntament en els locals o llocs públics adequats, sobre la base de la concurrència i la multiplicitat dels llocs
de venda, per cobrir necessitats de la població.
2. Es consideraran mercats especials, i es regularan per les disposicions d'aquesta Ordenança que els siguin
aplicables, les agrupacions de parades establertes o autoritzades per l'Ajuntament a la via pública o en altres
llocs no coberts i destinats a la venda d'articles no comestibles.
Article 2
No es podran instal·lar mercats de cap mena sense autorització de l'Ajuntament.
Article 3
La Corporació podrà construir per si mateixa o contractar amb entitats o particulars la construcció de mercats,
com també concedir-ne la gestió del servei.
Article 4
Sigui quina sigui la forma de gestió del servei de mercats, l'Ajuntament hi exercirà la necessària intervenció
administrativa, la vigilància sanitària i totes les funcions que impliquin exercici d'autoritat i siguin de la seva
competència.
Article 5
A l'efecte d'aquesta Ordenança els mercats es classifiquen en:
a) Mercats centrals o a l'engròs;
b) Mercats zonals o al detall; i
c) Mercats especials.
Article 6
Els mercats centrals tenen per objecte la recepció, venda i expedició a l'engròs dels articles següents:
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a) Mercat Central del Peix: peix i marisc, fresc o congelat;
b) Mercat Central de Fruites i Verdures: fruites, verdures i hortalisses, fresques, congelades i deshidratades;
Article 7
Els Mercats zonals tenen com a objecte prioritari la venda al detall d'articles alimentaris; tanmateix, serà possible
l'oferta de productes no alimentaris, i/o serveis. En tot cas es mantindrà el principi de lliure competència entre
els venedors.
Article 8
1. Són mercats especials els següents:
a) Els Encants;
b) El Dominical de Llibres d'Ocasió i Segells;
c) El de llibres d'ocasió del carrer Diputació;
d) La Fira de Bellcaire;
e) La venda de plantes i flors al detall a la Rambla de Sant Josep;
f) La venda d'ocells a la Rambla dels Estudis.
2. Aquests mercats es regiran per les seves disposicions específiques i, amb caràcter supletori, en allò que els
sigui aplicable, per les d'aquesta Secció i les de la Secció 3ª d'aquestes Ordenances.
Article 9
1. Llevat d'allò que s'assenyali especialment en aquestes Ordenances, els mercats romandran oberts per a la
venda al públic els dies i hores determinats per l'autoritat competent.
2. L'òrgan municipal competent determinarà els horaris i la manera com s'han de realitzar les altres activitats del
mercat.
Article 10
1. Els mercats han de disposar de bàscules i balances oficials per a les comprovacions de pes que sol·licitin els
compradors, sense perjudici dels controls oficials i periòdics a que s'han de sotmetre les de cada establiment.
2. Les reclamacions per manca de pes no seran ateses si no són formulades en el mercat mateix, abans de
sortir-ne.
II. REFERENT ALS LLOCS DE VENDA
Article 11
1. El comerç en els mercats serà exercit pels titulars de les parades, prèvia llicència que els faculti per prestar el
seu servei mitjançant l'ús especial dels esmentats béns de domini públic.
2. Les llicències a les quals es refereix el número anterior es regiran per les condicions específiques assenyalades
en el moment d'atorgar-se, per les normes d'aquesta Ordenança i per les disposicions municipals o de caràcter
general que els siguin aplicables.
Article 12
1. Les parades dels mercats que siguin propietat de l'Ajuntament seran, per la seva condició de béns de servei
públic, inalienables, inembargables i imprescriptibles.
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2. Els creditors dels titulars d'aquestes parades, si obtinguessin l'embargament del negoci que s'hi exerceix,
estaran subjectes al pagament de les exaccions i quotes i al compliment de la resta d'obligacions imposades als
titulars.
Article 13
Els llocs de venda i els locals destinats als venedors en els mercats es classificaran en:
a) Fixos;
b) Especials;
c) Ambulants;
d) Magatzems-dipòsits.
Article 14
Són llocs fixos:
1. Són parades fixes en mercats centrals d'articles alimentaris i en els mercats zonals, les que estan situades dins
el recinte del mercat, o adscrites a ell, i instal·lades de manera permanent.
2. L'Administració pot autoritzar la supressió de les parets que han de separar les parades dedicades a iguals o a
diferents denominacions. També pot autoritzar la instal·lació de vitrines o de portes de comunicació en els
envans separadors. Tot això, sempre que la unificació o comunicació sigui compatible amb la normativa sanitària,
i la titularitat de les autoritzacions pertanyin al mateix venedor, al seu cònjuge, parella estable d'acord amb la
legalitat vigent, o a familiars d'aquests, fins al segon grau de consanguinitat i/o afinitat. S'entén per establiment
en mercats zonals la unificació o comunicació de parades.
Tot i que les parades unificades o comunicades donen l'aparença d'un sol establiment comercial, les
autoritzacions d'ús de cadascuna d'elles continuen funcionant de forma independent a tots els efectes, bé
estiguin assignades a un mateix titular, o a titulars diferents.
Article 15
Són llocs especials els destinats a la venda d'articles no comestibles.
Article 16
1. Són parades ambulants aquelles que pel seu caràcter eventual estiguin instal·lades en taules movibles en els
espais del mercat que es consideri convenient d'assenyalar.
2. Aquestes parades es dedicaran a la venda de fruites i verdures pels pagesos, ja sigui individualment o
agrupats, d'acord amb el que es preveu a l'apartat 2n de l'article 33.
Article 17
Els dipòsits-magatzems dels Mercats Municipals, a banda de ser utilitzats com a lloc de magatzematge de
producte, podran contenir la instal·lació de cambres frigorífiques i per al complement a les manipulacions
permeses i lògiques de l'activitat i articles que es corresponguin amb la denominació de l'autorització d'ús dels
llocs de venda; d'acord amb les Reglamentacions Tècnic-Sanitàries o Normes Específiques corresponents.
Article 18
El nombre, emplaçament i dimensions dels llocs de venda, locals, i altres serveis dels mercats estaran indicats en
el plànol corresponent, aprovat per l'òrgan municipal competent.
Article 19
L'Ajuntament fixarà els models dels llocs de venda per tal de donar-los uniformitat i ordre; els titulars, en la seva
instal·lació, s'hauran de subjectar als models esmentats.
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Article 20
Els llocs de venda, en els mercats especials, es classificaran d'acord amb allò que es disposa, per a cadascun
d'aquests Mercats, en la Secció 4ª d'aquestes Ordenances.
SUBSECCIÓ 2ª. Referent a l'administració dels mercats
Article 21
L'Administració municipal exerceix les següents potestats amb independència de les formes de gestió i els
mitjans humans i materials que disposi en cada moment:
1.La direcció del mercat en totes les seves vessants, especialment per allò que fa referència a la gestió dels
aspectes d'administració, funcionals i comercials, inclosos en el seu àmbit de competències i d'acord amb la
normativa aplicable, en especial de les Ordenances Municipals i de la política aprovada pels òrgans municipals
competents.
2. L'observança precisa perquè els mercats municipals prestin el servei públic que tenen encomanat en benefici
dels interessos de la ciutadania.
Article 22
L'exercici de les potestats assenyalades a l'article anterior inclou, en tot cas, les següents funcions:
a) Relacionar-se amb els titulars de les autoritzacions d'ús de les parades amb l'objecte de vetllar pel conjunt de
deures i drets derivats de la relació d'aquells amb l'administració municipal.
b) Tenir cura de l'ordre, policia i neteja del mercat.
c) Col·laborar amb el servei competent als efectes de vetllar per l'observança de la normativa de salut pública
aplicable en el sector.
d) Custodiar els edificis, instal·lacions i llocs de venda dels mercats, per mantenir-los en les degudes condicions.
e) Atendre les sol·licituds i reclamacions dels consumidors.
SUBSECCIÓ 3ª. Autoritzacions i llicències
Article 23
L'Administració municipal ha de realitzar els tràmits legals corresponents per tal de adjudicar les parades vacants
de mercats, complint la normativa reguladora de l'ús comú especial dels béns de domini públic, i respectant els
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. Així mateix, en els processos d'adjudicacions, l'Administració
municipal, promourà les directrius polítiques i jurídiques de la Comunitat Europea en matèria de mercats, medi
ambient i defensa de consumidors.
I. PARADES FIXES, ESPECIALS I MAGATZEMS-DIPÒSITS
Article 24
L'atribució de les parades fixes, les especials i els magatzems-dipòsits es farà a través de l'oportuna autorització,
que serà atorgada en règim de concurrència, de conformitat amb allò que disposa la normativa en matèria de
patrimoni i contractació de les Administracions Públiques; si no se'n fixa cap altre, el tipus de licitació que
s'utilitzarà serà l'assenyalat en l'Ordenança Fiscal corresponent per al traspàs «inter vivos» de la parada de què
es tracti.
Article 25
Els cànons d'utilització, dipòsits de garantia, participació de l'Ajuntament en les transmissions i taxes
d'equivalència seran els que es fixin en l'Ordenança fiscal corresponent.
Article 26
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1. Podran ser titulars de l'autorització, tant originàriament com per raó de cessió, en les parades en les quals la
titularitat s'autoritza per aquestes ordenances, les persones naturals o jurídiques, amb plena capacitat jurídica i
d'obrar.
2. No ho podran ser:
a) Els compresos en algun dels casos d'incapacitat previstos en la normativa en matèria de contractació pública;
b) Aquells que no reuneixin les condicions exigibles en aquestes Ordenances; i
c) Els reincidents en infraccions de defraudació en la venda d'articles, quan l'última sanció els hagués estat
imposada menys d'un any abans de l'anunci de licitació.
3. Solament en els casos de traspàs per defunció els menors d'edat o els majors d'edat incapacitats, els quals
correspongui segons l'article 29, podran succeir al titular de la parada, representats per qui legalment hi estigui
autoritzat.
Article 27
Les autoritzacions no podran ser posseïdes en comú, ni estar subjectes a gravàmens o condicions de cap mena.
Article 28
1. Els drets que corresponguin als titulars de llocs de venda fixos, especials i de magatzems-dipòsits dels mercats
es podran cedir a altres persones, sempre que:
a) El cedent hagi usat legítimament, durant més d'un any, la parada o magatzem objecte de la cessió, llevat del
cedents que hagin esdevingut titulars a conseqüència d'una transmissió «mortis-causa»;
b) El cessionari reuneixi les condicions de capacitat i idoneïtat previstes legalment i presti les garanties exigibles;
c) Per part de l'Autoritat municipal competent s'autoritzi la cessió, prèvia sol·licitud conjunta del cedent i del
cessionari, que haurà d'aportar una declaració jurada del preu de la cessió, si n'hi hagués, i amb el pagament
dels drets fiscals corresponents.
2. Quan no s'autoritzi la cessió sol·licitada i es revoqui la llicència per a l'ús especial de la parada o magatzem, el
cedent adquirirà el dret a percebre de l'Ajuntament una indemnització igual al preu declarat de la cessió. Per
revocar la llicència, l'Ajuntament disposarà d'un termini de tres mesos, a comptar des de l'entrada de la
sol·licitud de cessió en el Registre General.
3. L'Ajuntament dedicarà necessàriament el lloc de venda referit a una activitat nova en el mercat o bé a una que
ja s'hi exercís, per a l'acompliment del programa de racionalització de l'oferta comercial del mercat corresponent.
Article 29
En cas de defunció, si hi ha testament o algun altre acte d'última voluntat, es transmetrà la parada a favor de qui
resulti ser l'hereu del titular o legatari, o a favor de qui li sigui deferida per qualsevol altre títol successori.
Article 30
1. Si la parada ha estat transmesa «mortis causa», proindiviso a dues persones o més, aquestes persones, en el
termini de dotze mesos, hauran de determinar i comunicar a l'Ajuntament quina d'elles ha de succeir en la
titularitat de la parada.
2. Si no ho fan dins del termini indiciat, es declararà caducada l'autorització i vacant la parada.
Article 31
1. Si no hi ha disposicions testamentàries, la parada es transmetrà d'acord amb la legislació successòria vigent.
2. En el supòsit que no hi hagi cap familiar que esdevingui hereu, la parada serà declarada vacant.
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Article 32
Cap venedor pot ser titular de més de la meitat del total de llocs de venda que hi hagi en el mercat. Tampoc pot
ser titular de més de la meitat dels llocs dedicats a la mateixa denominació, llevat que l'Administració municipal
ho justifiqui, per tal de garantir la viabilitat econòmica dels negocis, en base als hàbits de consum de l'àrea
d'influència.
II. PARADES AMBULANTS
Article 33
1. Podran ser titulars de parades ambulants aquells que reuneixin les condicions exigides en l'article 26
d'aquestes Ordenances.
2. Quan es tracti de llocs de venda directa regulats per disposicions de rang superior, els titulars hauran de
reunir, a més, les condicions que aquestes exigeixin, i limitar-se a vendre productes de les seves pròpies collites
o de les dels seus associats, si es tractés de Germandats d'agricultors i de Cooperatives de producció.
Article 34
Les autoritzacions de les parades ambulants acabaran el 31 de desembre de l'any del seu atorgament, salvat allò
que es disposa en l'article següent.
Article 35
Els interessats en la renovació de l'autorització la sol·licitaran mitjançant una instància, que s'haurà de presentar
durant els deu primers dies del mes de desembre de cada any. La llicència els pot ser concedida o denegada
discrecionalment per a l'any següent.
Article 36
1. La distribució de les parades ambulants de fruites i verdures és la que determina l'Administració municipal.
2. Una mateixa persona no pot ser titular de més d'una autorització.
3. Aquestes autoritzacions únicament seran transmissibles «inter-vius» en cas d'impossibilitat física del titular, a
favor de qualsevol persona, o «mortis-causa». Si no hi hagués disposicions testamentàries, l'autorització es
transmetrà d'acord amb la legislació successòria vigent.
III. DISPOSICIONS COMUNES
Article 37
Sense perjudici d'allò que es disposa en altres preceptes d'aquestes Ordenances, les autoritzacions s'extingeixen
per:
a) Renúncia escrita i expressa del titular;
b) Declaració de fallida del titular mateix, declarat per resolució ferma;
c) Causes sobrevingudes d'interès públic, fins i tot abans de l'acabament del termini que s'hagués acordat;
d) Mort del titular, llevat d'allò que s'estableix per a aquest supòsit en aquestes Ordenances;
e) Dissolució de la societat titular, llevat d'aquells casos en què la parada hagi estat transmesa en el procés
dissolutori. En aquests supòsits caldrà que l'Administració municipal aprovi el canvi de titularitat de conformitat
amb l'establert en aquesta Ordenança;
f) Sotsarrendament de la parada, i s'entendrà que hi ha sotsarrendament sempre que estigui al capdavant de la
parada una persona diferent del titular, que no tingui autorització, d'acord amb el que estableixen els articles 44,
45, i 46 d'aquesta Ordenança;
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g) Cessió de la parada a un tercer sense complir els requisits prescrits en aquesta Ordenança;
h) Pèrdua d'alguna de les condicions exigibles per optar a l'autorització segons l'article 26;
i) No ocupar la parada o tenir-la tancada per a la venda durant un mes, llevat que sigui per causa justificada,
segons el criteri de l'òrgan que atorgà l'autorització, i allò que es disposa en l'article 47;
j) Greu incorrecció comercial en matèria transaccional, de condicions de venda, o d'adulteració, frau o engany:
k) Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de les ordres rebudes en matèria de neteja o higiene de les
parades; i
l) manca de pagament del cànon,
m) incompliment de les condicions imposades per causes que siguin imputables, al titular.
Article 38
1. Els titulars, a l'acabament de l'autorització, sigui quina en sigui la causa, hauran de deixar lliures i vacus i a
disposició de l'Ajuntament els locals objecte de l'autorització.
2. L'administració municipal podrà, d'altra manera, acordar i executar per si mateixa el llançament per via
administrativa.
SUBSECCIÓ 4ª. Drets i obligacions dels venedors
I. DRETS
Article 39
1. Correspon als titulars de les parades el dret a utilitzar els béns de servei públic necessaris per poder portar a
terme les seves activitats de la manera establerta.
2. La corporació els atorgarà la protecció necessària perquè puguin prestar degudament el servei.
Article 40
1. L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sostraccions o deteriorament de mercaderies.
2. L'Ajuntament tampoc no assumirà la responsabilitat d'una vertadera i pròpia custòdia, encara que tingui cura
de la vigilància del mercat.
Article 41
1. Quan s'hagi de desocupar algun mercat, per trasllat de les seves activitats a un altre de nou, els venedors dels
respectius articles en parades fixes o especials d'aquest mercat tindran dret a ocupar una parada de la mateixa
classe en el nou, sense el requisit de la subhasta, mitjançant el pagament proporcional que els correspongui del
cost de les obres del nou mercat.
2. En aquest cas, la ubicació de la parada entre les de la seva classe s'efectuarà seguint els criteris reflectits en
els acords de remodelació.
II. OBLIGACIONS
Article 42
Els venedors hauran de:
a) Tenir a la vista el títol acreditatiu de l'autorització;
b) Fer servir les parades i el magatzem únicament per a la venda i dipòsit, respectivament, de mercaderies i
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objectes propis del seu negoci;
c) Conservar en bon estat la porció de domini i les parades, obres i instal·lacions utilitzats;
d) Exercir ininterrompudament, durant les hores assenyalades i amb la diligència i cura adequades, la seva
activitat comercial;
e) Anar vestits amb pulcritud i correctament i portar la indumentària apropiada;
f) Tenir cura que les respectives parades estiguin netes, lliures de deixalles i en perfectes condicions higièniques i
de prestació;
g) Contribuir a la neteja, conservació i vigilància del mercat de la manera i amb les condicions que s'estableixin
d'acord amb aquesta Ordenança;
h) Atendre els compradors amb l'adient amabilitat i deferència;
i) Satisfer el cànon i les altres exaccions que corresponguin;
j) Abonar l'import dels danys i perjudicis que el titular mateix, els seus familiars o dependents causin en els béns
objecte de l'autorització o de la llicència i en les instal·lacions o en l'edifici del mercat;
k) Constituir el dipòsit que s'assenyali per garantir el normal exercici de la seva activitat;
l) Facilitar les dades que els sol·liciti l'Administració a l'efecte establert;
m) Complir totes aquelles altres obligacions que resultin d'aquestes Ordenances i les ordres i instruccions de
l'Autoritat municipal;
n) Justificar, quan siguin requerits pel director o per l'òrgan municipal competent, el pagament dels impostos i
exaccions municipals legalment exigibles per raó de l'exercici del seu comerç a les parades; i
o) Complir les altres obligacions que resultin d'aquestes Ordenances.
p) Complir amb les prescripcions exigides en matèria de gestió de residus.
q) Pertànyer, de manera obligatòria, a l'Associació de Venedors del mercat, i contribuir-hi econòmicament.
Article 43
1. Els envasos buits no es podran deixar a les parades més de 24 hores. No es poden utilitzar les parades com a
dipòsit d'aquests envasos, i no servirà d'excusa per a l'incompliment d'aquesta prohibició el fet que els envasos
no hagin estat recollits pels encarregats d'aquest servei.
2. Es prohibeix col·locar embalums en els passadissos.
Article 44
1. Els titulars estan obligats a ocupar la parada, sia personalment, sia mitjançant el cònjuge, parella estable
d'acord amb la legalitat vigent, o els descendents, en les condicions exigides per aquestes ordenances. Així
mateix, les parades també poden ser ateses mitjançant personal dependent, d'acord amb el previst a l'article 46.
2. Es prohibeix els sots-arrendament i la cessió de les parades, llevat, pel que fa a la cessió, d'allò que es preveu
en els articles 30, 38 i 39.
Article 45
1. Les parades pertanyents a persones jurídiques, seran ateses pels qui les representin.
2. El titular menor d'edat o el major d'edat incapacitat serà representat, segons els casos, pel seu pare, mare o
tutor, de conformitat amb allò que es disposa en la legislació civil.
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Article 46
Les parades també podran ser ateses per dependents dels titulars, prèvia l'alta d'aquells en les assegurances
socials obligatòries. Si no es compleix aquest requisit es presumirà que la parada ocupada per persones diferents
del titular ha estat irregularment cedida o sotsarrendada, cosa que, si no es prova el contrari, determinarà la
caducitat de l'autorització sense dret a cap indemnització.
Article 47
1. Es declararà vacant tota parada que no s'ocupi durant un mes consecutiu, llevat que hagués estat obtinguda
pel titular una autorització municipal, i amb independència que s'hagi satisfet o no el cànon corresponent.
2. No interromprà el termini establert en l'apartat anterior l'obertura de la parada durant un o diversos dies, amb
la finalitat de simular una aparença de venda. A aquest efecte, s'estimarà que hi ha simulació quan la quantitat i
classe d'articles posats a la venda no correspongui a allò que pugui ser considerat com a activitat normal de la
parada.
3. Les normes d'aquest article no s'aplicaran a les parades ambulants quan els articles que expenguin només es
produeixin en determinades èpoques de l'any, circumstància que s'haurà de comunicar al director del mercat.
4. Per causa justificada, malaltia, accident o defunció del titular, i prèvia obtenció de la corresponent autorització
municipal, es pot mantenir tancada la parada durant un període total màxim de dotze mesos.
Article 48
1. Els venedors s'han de comportar educadament en les relacions entre ells, amb el públic i amb els funcionaris
municipals del mercat.
2. Qualsevol infracció d'allò que es disposa en el paràgraf anterior podrà denunciar-se davant del director i, si
escau, davant del cap de Negociat de Mercats i Comerços, i donarà lloc a la corresponent sanció.
Article 49
1. Amb especial rigor s'exigirà als venedors una acurada condícia i netedat.
2. Els embolcalls destinats a tota mena d'aliments haurà de complir amb la normativa vigent, i no haurà de
comportar cap frau per al públic.
Article 50
Queda prohibit l'exercici de la seva activitat a aquells venedors que tinguin alguna malaltia contagiosa o que sigui
repugnant de veure. Els venedors estaran obligats a presentar un certificat expedit pel facultatiu municipal
competent, acreditatiu del seu estat sanitari, totes les vegades que siguin requerits amb aquesta finalitat pel
director del mercat.
Article 51
1. Els instruments de pesar i mesurar utilitzats en els mercats s'hauran d'ajustar als models autoritzats pels
organismes oficials competents. En qualsevol moment la Direcció del mercat en podrà verificar l'exactitud, cosa
que haurà de tenir lloc almenys una vegada a l'any.
2. Es procurarà l'ús de balances automàtiques les quals es col·locaran de tal manera que el pes pugi ser llegit
pels compradors.
Article 52
Els venedors estan obligats a mostrar al director del mercat i als funcionaris dependents d'aquest, de la Inspecció
Veterinària o de la Inspecció de Proveïments, tots els articles que tinguin per a la venda, fins i tot els que estiguin
dipositats als armaris, neveres i envasos, i no es podran oposar al seu reconeixement, ni a la seva inutilització en
el cas que siguin declarats, previ dictamen de la Inspecció sanitària, nocius per a la salut pública.
Article 53
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1. Els llocs de venda, locals i serveis dels mercats tindran assenyalats, en l'Ordenança fiscal corresponent, els
drets, taxes i altres exaccions per a l'atorgament de les autoritzacions i llicències, ocupació de la parada o local,
utilització dels serveis i altres conceptes que procedeixin.
2. El titular està obligat al pagament del cànon assenyalat en la tarifa de l'Ordenança fiscal corresponent.
Article 54
A més del cànon, aniran a càrrec del titular els serveis de l'aigua, gas, electricitat i cambra frigorífica, de
conformitat amb allò que està disposat en les Ordenances fiscals.
Article 55
Els titulars de les parades ambulants satisfaran els drets per renovació de patent i el cànon diari per ocupació de
la parada.
La manca de pagament donarà lloc al fet que els sigui retirada la llicència.
Article 56
Els venedors estaran obligats a satisfer l'import dels danys que causin al mercat o a les seves instal·lacions.
Article 57
Les obres, noves instal·lacions o serveis, i la millora de les instal·lacions i serveis de què es disposa, seran
sufragades pels titulars de les parades, de la forma prevista en l'Ordenança Fiscal de Mercats o, si escau,
mitjançant la imposició de contribucions especials.
Article 58
1. Correspon als titulars dels llocs de venda, atendre la conservació i neteja dels mercats.
2. Aquesta obligació comprèn:
A) Les despeses de conservació i manutenció ordinària de l'edifici, patis i altres llocs d'utilització comuna,
cambres frigorífiques i altres instal·lacions del mercat no sotmeses a règim de concessió, sense cap més excepció
que les destinades exclusivament al servei d'una o diverses parades determinades, que aniran a càrrec dels
titulars d'aquestes.
B) La neteja de:
a) Les respectives parades, armaris i altres instal·lacions adscrites a cadascun dels titulars, que s'efectuarà
directament pels seus usuaris, com també la dels llocs de venda assenyalats als venedors ambulants a càrrec
directament d'aquests;
b) Els passadissos que serveixen de separació entre aquestes parades i els destinats al pas del públic en la part
que dóna davant de les parades, la qual quedarà limitada a la meitat de la seva amplada quan el passadís doni a
dues d'aquestes parades que estiguin una enfront de l'altra;
c) Les cambres frigorífiques, patis de càrrega i descàrrega i altres zones de pas i espais d'utilització comuna per
als usuaris del mercat;
d) Els sostres, finestres, vidres, parets, llums i altres elements units al mercat de manera permanent o
provisional; i
e) Les voravies que circumden el mercat.
3. L'acompliment d'aquestes obligacions podrà verificar-se:
a) Mitjançant l'execució de les obres del paràgraf 2 A) d'aquest article o serveis, per l'Ajuntament, sia
directament o a través de tercer, prèvia licitació. En ambdós casos el cost derramarà entre els obligats, en
proporció als cànons que satisfacin respectivament. La derrama tindrà, amb caràcter general, la condició de
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quantitat complementària d'aquest cànon;
b) A través de l'Associació de Venedors del respectiu mercat, si es tracta d'obres de l'apartat anterior i serveis de
vigilància i neteja;
c) Quan es tracti d'ampliació, substitució o millora en els edificis o instal·lacions de mercats, realitzarà les obres o
prestarà els altres serveis l'Ajuntament, de qualsevol de les formes legalment autoritzades, amb percepció de les
contribucions especials o taxes que per aquests conceptes autoritzin les corresponents Ordenances fiscals.
SUBSECCIÓ 5ª. Neteja, conservació i vigilància dels mercats i associacions de venedors
Article 59
En el desenvolupament de l'obligació que assenyala als venedors dels mercats l'epígraf g) de l'article 42
d'aquestes Ordenances, la neteja, vigilància, obres de renovació, conservació o manutenció, seran realitzades
mitjançant alguna de les formes següents:
a) Per l'Ajuntament, mitjançant les corresponents taxes;
b) Pels venedors directament, mitjançant les Associacions d'aquests a les quals es refereixen els articles 60 i 61, i
a càrrec d'aquestes Associacions.
Article 60
Quan l'Ajuntament estableixi les Associacions de venedors en el cas b) de l'article anterior, tots els titulars de les
parades fixes, especials o ambulants del mercat al qual s'apliqui aquesta fórmula hauran de pertànyer
obligatòriament a l'Associació i estaran obligats a contribuir econòmicament a sufragar-ne les despeses.
Article 61
Quan s'estableixi per a determinats mercats l'Associació de venedors, s'hauran d'aprovar els corresponents
Estatuts tipus, en els quals es regularà de manera especial:
a) Drets i obligacions dels associats;
b) Manera de repartir el cost de les obres o serveis;
c) Composició dels òrgans directius de l'Associació, dels quals hauran de formar part representants dels
associats, com també de l'Administració municipal;
d) Funcionament de l'Associació;
e) Fiscalització o intervenció municipal dels acords adoptats pels òrgans directius de l'Associació.
Article 62
L'Ajuntament podrà alterar sempre la fórmula, de les establertes a l'article 59, que sigui aplicada a un determinat
mercat o a tots en general, i substituir-la per la que consideri més convenient de les que assenyala el precepte
mateix.
SUBSECCIÓ 6ª. Obres, instal·lacions i serveis
Article 63
1. Totes les obres i instal·lacions que es realitzin a les parades fixes, especials i magatzems-dipòsits, i quedin
unides de manera permanent al terra, parets i altres elements integrants de l'immoble del mercat, es consideren
de propietat municipal.
2. S'entendrà que aquestes obres i instal·lacions estan unides de manera permanent quan no es puguin separar
dels terres, parets, o elements sense malmetre o deteriorar aquests terres, parets o elements.
Article 64
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1. Sense permís previ de l'Administració municipal, no es podran realitzar obres ni instal·lacions de cap mena en
les parades dels mercats.
2. Quan la importància de les obres ho aconselli, i sempre que afectin l'estructura o emplaçament de les parades,
caldrà que, prèviament a la concessió del permís, s'emeti un informe per part del Servei tècnic corresponent.
Article 65
1. Aniran a càrrec dels titulars les obres de construcció de les parades dels mercats i la seva adaptació als models
fixats per l'Administració municipal, com també totes les instal·lacions que s'hi hagin de realitzar i les despeses
de conservació d'aquestes parades i instal·lacions.
2. Aquestes obres i instal·lacions i els treballs de conservació indicats seran realitzats pels titulars mateixos,
llevat que l'Ajuntament acordi executar-los, i sense perjudici, si escau, de reclamar el seu import als esmentats
titulars de la forma procedent.
Article 66
1. Serà obligatòria l'execució d'obres d'adaptació de les parades als models aprovats, quan aquestes siguin
adquirides pels nous titulars.
2. Els interessats, en el termini d'un mes, a comptar des de l'adquisició de la parada, presentaran plànols i
memòria de les obres que s'hagin de realitzar, que, previ informe dels Serveis tècnics corresponents, s'exposaran
durant deu dies en el tauler d'anuncis del mercat respectiu. L'òrgan municipal competent resoldrà sobre la seva
autorització en la forma proposada, i indicarà les modificacions que s'hagin d'introduir en el projecte.
3. La no presentació dels plànols o la no execució de les obres en els terminis assenyalats podran ser
sancionades amb multes de fins al màxim autoritzat per la Llei.
4. Si transcorreguts dos mesos des de la imposició de la sanció, tampoc no es complís allò que ha estat ordenat,
es podrà acordar la caducitat de l'autorització i es podrà declarar vacant la parada.
Article 67
1. La Corporació, quan ho estimi convenient, podrà ordenar en qualsevol moment l'execució d'aquestes obres
d'adaptació, i els titulars estan obligats a realitzar-les de la manera que se'ls ordeni.
2. Això no obstant, els titulars estaran exempts d'executar aquestes obres quan així ho acordi l'òrgan municipal
competent, previ informe de l'arquitecte del Servei a la vista de les circumstàncies especials que ho justifiquin, i
que hauran de ser concretades per aquest tècnic municipal.
Article 68
En allò que no està previst en aquestes Ordenances, en relació amb les obres i instal·lacions en les parades dels
mercats, els titulars hauran d'ajustar-se a les normes aprovades o que pugui aprovar d'ara endavant
l'Ajuntament.
Article 69
Seran a càrrec dels titulars les instal·lacions necessàries per al subministrament d'aigua, gas i electricitat a les
parades, i les despeses de conservació d'aquestes instal·lacions.
Article 70
1. La Corporació podrà declarar obligatòria la utilització dels serveis de la cambra frigorífica del mercat respectiu,
i prohibir la sortida de mercaderies per a la seva conservació en altres cambres, amb l'excepció d'aquells
venedors que tinguin cambres pròpies i en les condicions adequades en altres llocs; aquesta exclusió queda
limitada als gèneres de propietat del titular de la parada o del seu cònjuge, parella estable d'acord amb la
legalitat vigent, i fills.
2. Tots aquells que utilitzin les cambres frigorífiques dels mercats satisfaran el cànon que es fixi en la
corresponent Ordenança fiscal.
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3. En els altres, la utilització de la cambra frigorífica del respectiu mercat es regirà per la reglamentació que la
reguli, i la de les cambres del mercat zonal, per les disposicions de la Subsecció 8ª de la Secció 3ª d'aquestes
Ordenances.
Article 71
1. Els transport públic dels articles alimentaris des dels mercats centrals als mercats zonals i establiments
detallistes, s'ha d'efectuar en vehicles aptes per al transport de mercaderies alimentàries.
2. Qualsevol vehicle que no tingui les condicions establertes serà retirat immediatament del servei.
Article 72
1. Les característiques del servei de transport seran les següents
a) Cada patent fa referència a un sol o varis mercats zonals i als establiments detallistes més propers a aquells;
b) Cada transportista pot ser titular d'una o més llicències i ha de disposar de dos vehicles com a mínim, un
d'aquests reservat per substituir l'altre en cas d'avaria o d'altre imprevist. Si ho exigeix el volum de treball les
distàncies que s'han de recórrer o alguna altra causa justificada, el transportista ha de posar en servei tots els
vehicles que faci;
c) Els transportistes, amb el seus vehicles, han d'atendre, en el lloc i horari que fixi l'Ajuntament, els serveis que
els encarreguin els detallistes. La demora o incompliment seran objecte de sanció;
d) El servei comprèn la recollida i transport de la mercaderia i la devolució dels envasos;
e) L'Ajuntament ha d'aprovar les tarifes;
f) Dels danys i perjudicis a tercers en són responsables els transportistes, amb absoluta indemnitat de
l'Ajuntament;
g) Correspon a la Direcció dels mercats la vigilància del servei.
2. S'apliquen a les patents de transport els preceptes d'aquesta Ordenança relatius a la successió, traspàs entre
cònjuges, parella estable d'acord amb la legalitat vigent, i pares i fills, i extinció de les parades fixes en els
mercats.
3. Els titulars de les patents estaran obligats al pagament de tots els drets, taxes, i altres exaccions que es
consignin en l'ordenança fiscal corresponent.
Article 73
1. Els detallistes poden efectuar el transport de les mercaderies que adquireixin en els mercats centrals amb
vehicles que tinguin les condicions assenyalades en l'article 71.
2. Qualsevol vehicle que no tingui les condicions establertes serà retirat immediatament del servei.
SUBSECCIÓ 7ª. Inspecció sanitària
Article 74
1. L'organisme competent en matèria d'inspecció sanitària alimentària actua a sol·licitud d'interessat, o d'ofici,
entre d'altres, mitjançant denúncies que li siguin dirigides sobre l'estat o qualitat dels productes venuts en el
mercat, o sobre altres aspectes sanitaris, les quals seran tramitades d'acord amb el procediment previst
legalment.
Així mateix pot prendre les mesures oportunes per evitar els fraus que es puguin cometre.
2. A aquest organisme li correspon la vigilància dels articles que s'expenguin o emmagatzemin als mercats, i a
aquest efecte pot:
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a) Comprovar l'estat sanitari dels articles alimentaris d'origen animal o vegetal, que es venguin o emmagatzemin
als mercats.
b) Inspeccionar les condicions higiènico-sanitàries de les parades, instal·lacions i dependències dels mercats.
c) Exigir la neteja sanitària i la desinfecció del mercat i de totes les seves dependències.
d) Procedir al decomís dels gèneres que no estiguin en òptimes condicions per al consum, i si s'escau, a la seva
destrucció.
e) Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades; i
f) Emetre informes facultatius sobre el resultat de les inspeccions i anàlisis practicades.
SUBSECCIÓ 8ª. Règim sancionador
Article 75
Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions de les disposicions d'aquesta Ordenança que
cometin ells o els seus familiars i assalariats que prestin serveis a la parada.
Article 76
Es consideraran infraccions lleus:
a) Les discussions i altercats que no produeixin escàndol;
b) La negligència pel que fa a l'acurada condícia i netedat de les persones i de les parades;
c) La inobservança de les instruccions provinents de la Direcció;
d) El comportament, no reiterat, contrari als bons costums i normes de convivència;
e) El proveïment deficient o el tancament no autoritzat dels llocs de venda d'un a tres dies;
f) Qualsevol altra infracció d'aquestes Ordenances no qualificada com a infracció greu.
Article 77
Seran considerades infraccions greus:
a) La reiteració de qualsevol infracció lleu;
b) Els altercats o baralles que produeixin escàndol dins del mercat;
c) La transgressió ostensible de les disposicions o ordres de la direcció;
d) Les ofenses de paraula i obra al director o als empleats del mercat;
e) La modificació de l'estructura o instal·lacions de les parades sense autorització de la direcció;
f) Causar, fraudulenta i negligentment, danys a l'edifici, parades i instal·lacions;
g) Les defraudacions en la quantitat i la qualitat del gènere venut;
h) No conservar l'albarà justificatiu de la compra;
i) El sotsarrendament de la parada;
j) El traspàs o cessió de la parada sense complir les disposicions d'aquesta Ordenança;
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k) El tancament no autoritzat de la parada durant un període de tres dies de manera reiterada;
l) La manca de pagament de les quotes de l'associació de venedors;
m) La venda d'articles no autoritzats per la denominació; i
n) l'incompliment de l'horari del mercat
I. SANCIONS
Article 78
Les conductes tipificades com a infracció administrativa, també poden ser sancionades per l'Ajuntament en
aplicació d'altres normes sectorials, llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer
supòsit, l'Administració municipal ha d'aplicar el règim que sancioni amb més intensitat, gravetat o severitat la
conducta infractora.
Article 79
1. Les sancions són:
A) Per a infraccions lleus:
Multa fins a 750 €
B) Per a infraccions greus:
Multa fins a 1.500 €;
2. Per a la imposició de les sancions, l'òrgan competent es guiarà per l'aplicació del principi de proporcionalitat, i
considerarà com a criteris per a la graduació de les sancions: la gravetat de la infracció, l'existència
d'intencionalitat, la reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats, i la reincidència per comissió.
3. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de
multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els
casos de procediments abreujats, en la proposta de resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà del
vint-i-cinc per cent de l'import de la sanció que aparegui en la proposta de resolució.
En aquest supòsit, el pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens
perjudici de presentar els recursos procedents.
Article 80
La imposició de les sancions correspon a l'Alcaldia, sens perjudici de les delegacions o desconcentracions que
efectuï.
Article 81
El procediment sancionador serà el que amb caràcter general tingui establert l'Ajuntament de Barcelona.
Supletòriament serà d'aplicació el procediment sancionador previst per les actuacions de l'Administració de la
Generalitat i, en el seu cas el que reguli la legislació de l'Estat.
Article 82
Les infraccions que hagin de ser sancionades per Autoritats diferents de la municipal seran sotmeses al
coneixement d'aquelles a l'efecte que procedeixi.
SECCIÓ 2ª. MERCATS CENTRALS
Article 83
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El mercat Central de Fruites i Verdures i el mercat Central del Peix es regiran per les disposicions contingudes
respectivament en els Reglaments de Funcionament de cadascun del mercats, aprovats pel Plenari del Consell
Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
SECCIÓ 3ª. MERCATS ZONALS
SUBSECCIÓ 1ª. Classificació
Article 84
El nombre de mercats zonals variarà segons les necessitats de la població.
Article 85
1. A efectes fiscals i administratius, els mercats es classifiquen segons les categories establertes a l'Ordenança
fiscal vigent cada any.
2. Els mercats que es construeixin de nou tindran la classificació que acordi l'Ajuntament a les Ordenances fiscals
vigents.
SUBSECCIÓ 2ª. Parades
Article 86
En general, les parades fixes dels mercats zonals seran tancades.
Se suprimiran les zones de pas comunes, que es repartiran entre les parades confrontants en la proporció que
fixin els Serveis tècnics per a cada cas.
Article 87
Els llocs especials estaran destinats exclusivament a la venda d'articles no comestibles.
Podran ser del tipus següents:
a) De «treure i posar»", proveïts de tendal segons el model oficial, que hauran de ser retirats quan finalitzi la
venda al Mercat.
b) Mòbils, consistents en cabines que podran instal·lar-se permanentment a les voreres d'aquells mercats,
l'amplada de les quals ho permeti. Seran tancades, sense estar subjectades ni a les parets ni al terra, segons els
models que s'aprovi i sempre mitjançant autorització. Aquesta autorització requerirà informes favorables del
Servei Tècnic i dels Districte corresponent.
c) Tendes o llocs de venda, tant a l'interior com a l'exterior dels mercats zonals actuals o en el que es puguin
construir en el futur. Es tindrà en compte la situació física de l'espai a ocupar pel lloc especial, respecte a les
parades alimentàries, procurant que conformin una zona de comerç no alimentari i/o de serveis.
Els carretons, caixes i altres elements dels llocs especials que hagin de ser arrossegats per al seu trasllat o pel
servei dels llocs, hauran d'estar proveïts de dispositius "antisoroll".
SUBSECCIÓ 3ª. Articles de venda autoritzats
Article 88
1. Les parades fixes dels mercats zonals estaran subjectes a les denominacions definitives que es consignen a
continuació, i en cadascuna, segons la seva classe, es podran vendre els articles següents:
1.1. Peix i Marisc: comprendrà la venda de tota mena de peix fresc i congelat, calamars, sípies, pops, llagostes i
llagostins, crancs, galeres, gambes, escamarlans i cananes, musclos, percebes, cloïsses, ostres, cargols de mar,
crancs, bunyols de mar, petxinots, tellerines, rossellones, navalles, petxines de pelegrí, galeres i gambetes.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
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vendre a més, els mateixos articles congelats, així com sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i
quan siguin l'ingredient principal del producte final.
1.2. Pesca Salada: tota mena de peix salat, sec o remullat, o amb salmorra.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan siguin l'ingredient
principal del producte final.
1.3. Carnisseria: tota mena de carn de bou, vaca, vedella, moltó, ovella, xai, cabrit, toro i cavall i poltre.
A les instal·lacions s'establirà la convenient separació entre els diversos tipus de carn; les instal·lacions s'hauran
d'adequar, en cada cas, a les disposicions sanitàries vigents i a les que d'ara endavant es puguin dictar.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos articles congelats, així com sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i
quan siguin l'ingredient principal del producte final.
1.4. Menuts: Els menuts de bestiar boví, oví i de llana, frescos, refrigerats o congelats, en les seves diferents
formes de presentació.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan siguin l'ingredient
principal del producte final.
1.5. Cansaladeria, Xarcuteria i embotits: comprendrà la venda de carn de porc fresca, salada i congelada,
cansalada, menuts del porc, embotits crus, assecats o cuits, embotits, pernils, llard i tota la resta de productes
del porc, inclosos els preparats de carn de porc, frescos i adobats, galantines, patés, i llardons, així com
formatges, mantega de vaca i foie gras.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan sigui un dels ingredients
principals del producte final.
1.6. Polleria i caça: gallines, pollastres, ànecs, ànegues, oques, coloms, caça menor, conills, aviram, foie fresc,
aus comestibles en general i cargols. Així mateix en podran vendre els embotits d'au crus, assecats, o cuits.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos articles congelats, així com sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i
quan siguin l'ingredient principal del producte final.
1.7. Ous: tota mena d'ous.
1.8. Olives, conserves i confitats en vinagre: comprendrà la venda de tota mena d'articles animals i vegetals
subjectes a procediments de conservació (degudament envasats i retolats), gelees i codonyats. Són els únics
autoritzats a vendre al detall aliments vegetals conservats, conserves vegetals i de peix.
1.9. Fruites i verdures: tota mena de fruites, verdures i hortalisses en saó, frigoritzades, congelades i seques,
patates i altres tubercles, cargols, fruites seques torrades, sucs de fruita naturals.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan siguin l'ingredient
principal del producte final.
1.10. Llegums i cereals: llegums precuits, precuinats, cuits i secs, cigrons en remull o cuits, gra, cereals, les
seves farines, patates i altres tubercles.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos articles sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan siguin
l'ingredient principal del producte final.
1.11. Menjars i begudes: estan autoritzats per servir al públic, en forma de consumició, tota mena d'articles per
menjar i beure.
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1.12. Botiga de Queviures i Adrogueria: comprendrà la venda de pasta per a sopa, llard, fruites seques i
confitades, fruites seques i torrades, aigües, refrescos, sucs, cerveses, caves, xampanys, licors i vins embotellats
de totes menes, olis i vinagres, sal, cafè, sucre, cacau i els seus derivats, xocolata, pastes i pastisseria, fruits en
almívar, codonyats i gelees, caramels, bombons, mel, torrons, tota mena d'espècies, xoriços, llonganisses, llom
embotit, pernil de totes menes, formatges i mantega de vaca, llet i els seus derivats, conserves de totes menes
sense detallar, i llegums i cereals sense remullar ni cuinar.
En aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa tècnico sanitària, es pot
vendre a més, els mateixos sotmesos algun tipus de preparació culinària, sempre i quan siguin l'ingredient
principal del producte final.
1.13. Productes colonials: comprendrà la venda de pastes per a sopa, fruits secs i fruita confitada, cafè, sucre,
cacau i els seus derivats, xocolata, dolços, neules, pastes seques, fruites en almívar, codonyats i gelees,
caramels, bombons, olis d'oliva, sabons, lleixiu, blavet, tota mena d'espècies, pinyons, ametlles i avellanes
torrades.
1.14. Gel: comprendrà la venda de gel.
1.15. Neteja i Perfumeria: comprendrà la venda de cosmètics, productes de tocador, sabons de rentar i
detergents, lleixius per a blanqueig, vernissos, ceres i encàustics, productes per netejar en sec, tints domèstics,
aprests per a teixits i per planxar, espelmes, articles de perfumeria i d'higiene personal.
1.16. Especialitats: es podran vendre al detall els articles següents, nacionals i d'importació, exclusivament en la
gamma d'alta qualitat i especialització:
-Caves, licors, vins, sucs i refrescos, degudament envasats.
-Cafès, tes i infusions; cacau, xocolata; sucres, caramels i dolços; galetes; mel; fruits secs i fruita en almívar;
melmelada i gelea; espècies; olis i vinagres; pasta fresca i seca; llegums i cereals secs. Tot això envasat i sense
detallar; no obstant això, podran detallar la pasta fresca.
-Embotits adobats i cuits, pernils i formatges, envasats o detallats. Mantegues. Nata fresca.
-Conserves i semiconserves vegetals i animals. Conserves vegetals confitades. Tot això envasat, sense detallar.
Fumats, envasats o detallats.
-Rebosteria dolça i salada. Gelats i sorbets.
-Plats cuinats i precuinats: en aquest tipus de parada, i mitjançant les instal·lacions adequades a la normativa
tècnico sanitària, es pot vendre tota classe de productes alimentaris, cuinats i precuinats i condimentats,
detallats o envasats, obtinguts mitjançant tractament culinari i elaboració pròpia. Aquestes vendes, tant si són
fraccionades com si no ho són, s'han de presentar perfectament embolcallades, ja que no són per al consum
immediat.
1.17. Despatx de pa i pastisseria: pa comú i especial, productes de massa de pa, panets, pastes de forn i
productes de pastisseria artesana. Aquests establiments hauran de disposar d'elements de fred per poder vendre
productes de pastisseria. Amb la instal·lació adequada podran vendre pastes de forn calentes.
1.18. Dietètica: venda de tota classe de productes elaborats, que a més dels seus valors nutritius, tinguin una
funció terapèutica, destinats a l'alimentació de règim. També podran vendre plantes medicinals, aromàtiques i
per a infusions.
1.19. Congelats: Venda de tota mena d'articles congelats, envasats i detallats.
2. Les parades estan autoritzades a vendre en el règim de venda assistida. Només amb autorització prèvia de
l'Administració municipal, degudament fonamentada, poden passar a vendre en règim d'autoservei, botiga de
conveniència, restauració i degustació d'especialitats.
3. Prèvia resolució degudament fonamentada, l'Administració municipal pot autoritzar el règim d'autoservei en
establiments que reuneixin els requisits necessaris. Pel que fa a l'autorització en règim de botiga de conveniència
o restauració, serà necessari que l'establiment pugui funcionar de manera independent a la resta de parades del
mercat.
Article 89
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L'Administració municipal té la facultat d'establir per a cada mercat, el nombre d'establiments dedicats a
cadascuna de les denominacions, sobre les bases d'un adequat equilibri de la demanda dels consumidors i
usuaris, i els hàbits de consum existents.
Article 90
1. L'usuari d'una parada pot sol·licitar la parada contigua per dedicar l'espai resultant de la fusió d'ambdues a la
venda de l'article del peticionari.
2. Així mateix, l'òrgan municipal competent pot aprovar, a instància del titular, l'ampliació de la denominació
original de la parada a altres de les regulades a l'article 88.1, sempre i quan formin part de la mateixa família de
productes segons el Codi Alimentari.
3. En els supòsits dels apartats 1º i 2º la petició s'anunciarà durant deu dies en el tauler d'anuncis del mercat
corresponent, i dintre d'aquest termini podran formular al·legacions els qui es considerin afectats.
4. L'òrgan municipal competent denegarà aquelles sol·licituds de fusions i ampliacions que puguin trencar
l'adequat equilibri comercial del mercat.
Així mateix, en cas que es formulin al·legacions, seran apreciades discrecionalment per l'Administració municipal,
que accedirà o no a allò que se sol·liciti, tenint en compte les circumstàncies concurrents.
5. El titular de la parada amb denominació de peix fresc o marisc; cansaladeria o xarcuteria i embotis; botiga de
queviures o adrogueria; pot sol·licitar la transformació de la denominació a les denominacions agrupades
següents: peix i marisc; cansaladeria, xarcuteria i embotits; botiga de queviures i adrogueria; respectivament,
amb el benentès aquesta afectarà a totes les parades de l'establiment comercial.
6. Quan la parada es declari vacant, l'Administració municipal pot canviar la classe d'article a la venda del qual
estigui dedicada la parada, bé sigui a una altra denominació de l'article 88, bé sigui amb l'ampliació de la
denominació original.
Article 91
Les parades especials únicament poden vendre articles no comestibles nous o usats, flors, o dedicar-se a la
prestació de serveis.
Article 92
A les parades dels pagesos únicament es podran vendre els productes vegetals de les seves collites, que siguin
del temps i propis de les terres que cultivin, amb exclusió de qualsevol altra mena d'articles.
SUBSECCIÓ 4ª. Obres, instal·lacions i serveis
Article 93
1. Les parades interiors dels mercats han de tenir les següents característiques de construcció:
a) Les parets que han de limitar les parades han de ser d'obra de fàbrica, d'un mínim de 10 cm de gruix.
b) Els llocs de venda s'han de revestir interiorment en tota la seva alçada amb materials durs, llisos i amb poques
juntes com pot ser marbre, rajola o similars, i sempre han de complir el que disposa la normativa higiènicosanitària vigent.
c) L'estructura de les parades ha de ser autoportant i totalment independent del mercat.
d) L'estructura de la coberta ha de ser resistent per una sobrecàrrega d'ús de 100 kg/m2 , totalment llisa per la
part superior, ha de garantir la neteja i trànsit de persones, i ha d'estar impermeabilitzada. Així mateix els
materials utilitzats han de complir la normativa vigent en matèria contra incendis.
e) Al damunt del sostre de les parades, es poden col·locar els motors dels aparells de fred i altres elements, que
han d'estar instal·lats a la part posterior de la parada.
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Així mateix, es permet col·locar d'igual forma el cablejat, reòstats i resistències, sempre que quedin degudament
protegits dins de caixes de doble aïllament que garanteixin la seva protecció i la seguretat.
És obligació dels titulars mantenir el sostre de les parades net de qualsevol element aliè i de brutícia, i en cas
d'incompliment l'Administració municipal pot procedir a la neteja i repercutir el seu cost al titular.
f) L'alçada de les parades ha de ser de 3 metres fins el punt més alt del rètol o del sostre, sense tenir en compte
ni els motors o instal·lacions de l'apartat anterior, ni determinats elements de l'estructura de suport, que Servei
Tècnic municipal ha d'autoritzar expressament.
2. En cas de remodelacions parcials o integrals del mercat, els titulars dels llocs de venda han d'adequar els seus
establiments al model que l'Administració municipal proposi, o bé aquell que es reculli a l'acord de remodelació,
formalitzat amb l'Associació de Venedors.
Article 94
Tant el rètol com la il·luminació de la parada hauran de complir amb els criteris establerts pels Serveis Tècnics
municipals.
Article 95
La il·luminació del mostrador de la parada haurà de complir amb els criteris establerts pels Serveis Tècnics
municipals.
Article 96
1. Llevat de comptades excepcions autoritzades pels Serveis Tècnics municipals, si el tancament se situa davant
de la parada, ha de consistir en una persiana metàl·lica enrotllable dins d'un tambor protegit i situat darrera la
faixa de 60 cm d'alçada, destinada al rètol.
2. Quan l'esmentat tancament hagi de baixar per un pla inclinat, les guies, tant laterals com intermèdies, seran
de tipus desmuntable, s'ha d'adequar un lloc a dintre de la parada per guardar-les.
Article 97
El paviment del lloc de venda ha de ser antilliscant, s'ha d'aixecar un mínim de 20 cm respecte al nivell del pas
públic, i ha de tenir un pendent d'un 2 per 100 envers a aquest.
El paviment també haurà de ser impermeabilitzat; aquesta impermeabilització arribarà fins a 30 cm d'alçada
respecte del nivell del paviment interior, sempre d'acord amb el que disposa la normativa higiènico-sanitària
vigent.
Els Serveis Tècnics poden modificar aquestes condicions en casos excepcionals.
Article 98
1. Totes les parades tindran sortida directa del lloc de venda.
2. Quan la sortida estigui situada davant del lloc de venda, s'ha de realitzar mitjançant un taulell abatible de 0'60
cm d'amplada mínima. En cap cas es realitzarà per sota del taulell.
Article 99
1. La instal·lació d'aigua als llocs de venda s'ha d'aïllar de la instal·lació general del mercat, mitjançant una aixeta
de pas i un mesurador homologat que en controli el consum, que s'han de situar en un lloc de fàcil accés des del
lloc de venda,
2. En funció de l'activitat de la parada, és obligatòria la instal·lació d'aigua quan es facin obres en la parada o en
el mercat.
3. Si el titular ha de malmetre el paviment del pas públic per enllaçar el desguàs amb la xarxa general, haurà de
reconstruir-lo, al seu càrrec, amb peces iguals a les malmeses.
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Article 100
1. En funció de l'activitat de venda del lloc, és obligatòria la instal·lació necessària per al subministrament
d'electricitat, aigua i els desguassos.
2. La instal·lació de subministrament energètics ha de complir la normativa vigent i a més, ha de ser realitzada
per instal·ladors autoritzats. El titular ha d'aportar la documentació que justifiqui la seva legalització, d'acord amb
la normativa vigent en la matèria.
3. Són a compte dels titulars dels llocs de venda i magatzems, totes les instal·lacions necessàries per
subministrar aigua, gas, electricitat i per establir línies de comunicació, així com les despeses de contractació
amb les companyies subministradores, de conservació, de manteniment i d'adequació a la normativa vigent en
cada moment.
4. El subministrament elèctric de cada lloc i magatzem ha de ser contractat particularment pels titulars.
5. En cas de renovació de la instal·lació elèctrica general, l'usuari està obligat a actualitzar la seva instal·lació i a
connectar la seva línia a la centralització de comptadors en les condicions que el Servei Tècnic indiqui.
6. Si la renovació de la xarxa elèctrica, comportés la necessitat de canviar la tensió en el subministrament, el
titular de la parada o magatzems ha d'adaptar, pel seu compte, la instal·lació interior, d'acord amb la nova tensió
de subministrament.
7. Independentment de la xarxa de terres del mercat, cada parada ha d'instal·lar la seva xarxa equipotencial per
les connexions que requereixin els seus aparells i la pròpia estructura metàl·lica de la parada.
8. Les instal·lacions frigorífiques i de congelació de cada lloc o magatzem han de reunir tots els requisits tècnics i
de seguretat que els són propis, així com disposar de les autoritzacions, legalment exigibles.
9. Tots els aparells que poden produir aigua pel seu funcionament, han d'anar connectats a la xarxa de
desguassos general del mercat.
10. Totes les instal·lacions han de complir la normativa i les directius en matèria d'estalvi energètic.
Article 101
Els titulars són responsables subsidiaris de totes les empreses i persones que participin en l'execució de les obres
i instal·lacions de la seva parada, pels danys propis o a tercers, que puguin ocasionar, i així mateix, són
responsables del compliment de la normativa en matèria de seguretat en el treball.
Article 102
1. És obligatòria la col·locació d'un extintor homologat en totes les parades i magatzems.
2. Així mateix en el cas d'instal·lació de campanes extractores o similars, és necessària la instal·lació de sistemes
d'extinció automàtica segons la normativa vigent.
Article 103
Qualsevol element que es posi al front dels llocs de venda haurà de ser al més transparent possible, bé sigui
vidre o un material semblant.
No obstant això, en aquells casos en què l'activitat dels llocs de venda així ho exigeixi, i prèvia autorització
municipal, i s'hi podran establir excepcions
Article 104
1. La normativa aplicable a la construcció de parades és l'establerta en les presents ordenances i en els plànols
oficials del mercats.
2. Es defineix com a plànol oficial del Mercat, el de planta, en el qual s'hi especifiquen el número, la ubicació i les
mesures de les parades de venda, locals i altres serveis del Mercat.
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Article 105
En tots els casos, sempre s'ha de complir el que disposen les condicions mínimes generals fixades per
l'Administració competent en matèria higiènico-sanitària.
Article 106
1. Per a la realització d'obres a les parades sempre és necessària l'obtenció del corresponent permís, per a la
tramitació del qual, l'interessat ha d'aportar la següent documentació:
a) Plànols de planta, alçats, i seccions, a escala 1:20.
b) Memòria tècnica.
2. Cas que les obres a realitzar comptessin amb alguna de les següents característiques, l'interessat ha d'aportar
a banda de tota la documentació abans esmentada, un projecte visat i l'assumpció de la direcció d'obra per part
d'un tècnic col·legiat:
a) Superfície total superior a 30 m2 ;
b) Construcció que comporta afectacions a l'estructura del mercat o façanes;
c) Parada que disposa de soterrani;
d) Potència elèctrica contractada superior a 15 kW;
e) Instal·lació per subministrament de gas (gas natural, propà, ...);
3. Els articles 93 a 106 d'aquesta Ordenança són d'aplicació a totes aquelles parades de mercats que s'hagin de
fer noves, bé per un procés de remodelació (parcial o integral), bé per renovació individual de la parada
corresponent.
SUBSECCIÓ 5ª. Obligacions dels venedors
Article 107
1. Els titulars estan obligats a indicar el preu de les mercaderies d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
2. Així mateix, els venedors han d'oferir als consumidors la informació que amb caràcter obligatori indiqui la
legislació sectorial de cada producte.
3. La retolació dels establiments i dels productes ha d'ajustar-se a la normativa de política lingüística.
Article 108
1. El peix destinat a la venda no podrà rentar-se a les parades, i haurà d'estar ben estès sobre els coves.
2. No es permetrà, a les parades destinades a la venda de peix, que hi hagi atuells o altres estris que facilitin
manipulacions nocives de cap classe.
Article 109
1. És prohibit d'explicar a crits les característiques i el preu de la mercaderia i de cridar els compradors.
2. Els concessionaris i els seus dependents no podran estar-se drets o asseguts fora de les parades que ocupin,
obstruint el pas. Igualment és prohibit de vendre les mercaderies fora de les parades respectives i d'obstaculitzar
amb aquestes el pas.
Article 110
El venedor estarà obligat a guardar els resguards de pagament a fi que es pugui procedir a la seva comprovació
22/32

si es considerés oportú.
Article 111
Els venedors hauran de conservar l'albarà justificatiu de la seva compra, en el qual es consignarà el nom del
comprador, la classe d'article venut, el preu, la unitat de mesura i la data.
SUBSECCIÓ 6ª. Funcionament
Article 112
1. Els mercats zonals han de romandre oberts de dilluns a dissabte de 8.30 a 14 hores, i de dimarts a divendres
de 17 a 20.30 hores.
2. Cada Associació de Venedors, per acord de l'Assemblea adoptat en majoria simple, podrà aprovar una
ampliació de l'horari oficial d'obertura del mercat del punt 1 d'aquest mateix article, el qual, en cap cas podrà
incomplir la legislació vigent sobre horaris comercials. El nou horari serà d'obligat compliment, prèvia
comunicació a l'autoritat municipal competent.
3. En els mercats que hagin afrontat un procés de remodelació, s'exigeix com a mínim l'obertura d'un nombre
d'establiments que garanteixi la presència de totes les denominacions presents al mercat, incloses aquelles
activitats en situació d'úniques, i en totes les franges de l'horari establertes en els punts anteriors.
4. En el conjunt dels mercats zonals els titulars que s'incorporin al mercat a partir de l'aplicació d'aquest redactat
restaran obligats a realitzar la jornada de l'horari d'obertura del mercat dels punts 1 i 2 d'aquest mateix article,
sigui quina sigui la denominació de la seva parada.
5. Sigui quin sigui l'horari d'obertura dels establiments, els seus titulars estan obligats a contribuir a la totalitat
de les despeses generades per l'obertura de les instal·lacions del mercat, d'acord amb el que s'estableix a l'article
58 i següents de l'Ordenança.
Article 113
1. Els venedors podran entrar i sortir una hora abans o després de les assenyalades per obrir i tancar els seus
llocs de venda i preparar i retirar el seu gènere. Respecte a qualsevol mercat, es podrà modificar aquest horari
per l'Autoritat competent si es considera oportú tenint en compte les característiques de la zona d'ubicació.
2. Aquells venedors que necessitin més temps per a la preparació dels seus articles de venda, l'hauran de
sol·licitar al delegat de Serveis, el qual haurà de resoldre segons les circumstàncies del cas.
Article 114
Com a norma general, les operacions de venda hauran de fer-se al detall, i a pes, excepte en aquells articles en
què hi hagi el costum de vendre'ls per unitats.
Article 115
L'òrgan municipal competent pot autoritzar, a sol·licitud prèvia dels venedors i de les Associacions de Venedors,
la utilització i l'aprofitament temporal d'espais destinats a l'ús comú del mercat, per destinar-los a activitats
accessòries a la principal i sempre i quan aquesta ocupació no destorbi el normal funcionament del mercat, i
contribueixi a mantenir o a millorar la seva dinàmica i imatge comercial.
La ocupació d'espais destinats a l'ús comú del mercat ha de realitzar-se amb elements llevadissos, i en cap cas
comportarà l'ampliació de la superfície de la parada, ni tampoc l'autorització per a vendre articles no inclosos en
la denominació dels llocs de venda del sol·licitant. El 31 de desembre de cada any finalitzarà la vigència
d'aquestes ocupacions.
Article 116
La descàrrega de gènere s'haurà de fer fins a les 9 del matí. Després d'aquesta hora només es podran
descarregar, prèvia autorització del director, aquells articles adquirits en els mercats en hores que facin
impossible de descarregar-los abans de l'hora esmentada.

23/32

Article 117
La carn podrà descarregar-se a les tardes amb destinació a les cambres frigorífiques o als llocs de venda.
Article 118
Quan algun transportista, per causes imputables a ell mateix, demorés l'arribada de les mercaderies als mercats
zonals, fins al punt que la descàrrega s'hagués de realitzar fora de l'horari establert, el director ho haurà de
comunicar al delegat de Serveis perquè aquest pugui imposar, si escau, la corresponent sanció.
Article 119
Els transportistes seran responsables dels danys que causin amb motiu del transport i descàrrega del gènere que
se'ls confiï.
SUBSECCIÓ 7ª. Cambres frigorífiques col·lectives
Article 120
Les cambres frigorífiques dels mercats zonals s'hauran d'utilitzar per a la conservació del gènere destinat a la
venda pública.
Article 121
Les cambres frigorífiques s'hauran de subdividir en departaments destinats a conservar cadascuna de les
diferents classes de mercaderies que necessitin un departament especial.
Article 122
Els departaments esmentats en l'article anterior es dividiran en gàbies que s'hauran d'ajustar a la distribució que
fixi l'Ajuntament; es podrà, això no obstant, modificar aquesta distribució per atendre les necessitats de les
diferents classes de venedors.
Article 123
Si totes les gàbies de mida superior disponibles en una cambra frigorífica estiguessin llogades i fos necessari
reduir dues gàbies o més de mides inferiors a una de mida superior, s'autoritzarà de fer-ho a l'usuari, a càrrec
del qual aniran totes les despeses que això ocasioni i també el lloguer corresponent.
Article 124
1. Un cop a l'any, i en un termini que no podrà excedir de 15 dies, es podrà suspendre el servei de les cambres
frigorífiques per tal de repintar-les.
2. Si fos necessari, els usuaris desallotjarien, durant aquest període, les gàbies que tinguessin ocupades, i és per
això que aquesta suspensió els haurà de ser notificada amb tres dies d'anticipació.
Article 125
Els compressors funcionaran durant l'horari que, per raons tècniques, es cregui més convenient per a la millor
conservació de les mercaderies. La temperatura haurà d'oscil·lar entre 0 i 6 graus.
Article 126
L'accés a les cambres frigorífiques es permetrà des de mitja hora abans i fins a mitja hora després de les
assenyalades per obrir i tancar el mercat, i hi serà prohibit absolutament l'accés a qualsevol altra hora.
Article 127
Quan sigui necessari per poder fer arranjaments o reparacions, podran desallotjar-se les gàbies, en presència
dels seus usuaris, sense dret a cap indemnització per part d'aquests.
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Article 128
1. Els venedors del mercat hauran de sol·licitar l'arrendament de les gàbies per escrit, i els serà atorgat en cas
que n'hi hagi de vacants i mitjançant el pagament de les taxes corresponents.
2. En cas que sobri espai es podran admetre venedors d'un altre mercat proper que no tingui cambra frigorífica i,
si encara quedés més espai disponible, es podran llogar les gàbies a altres venedors aliens al mercat.
Article 129
Per a una més gran seguretat del gènere que cada arrendatari de les gàbies dipositi, aquest hi haurà de posar un
cadenat o un pany.
Article 130
És totalment prohibit el sots-arrendament de les gàbies com també de posar-hi i conservar-hi gènere que no
sigui propietat de l'arrendatari.
Article 131
Els contractes es realitzaran per un any i es prorrogaran d'acord amb allò que s'hi estableixi.
Article 132
El lloguer de les gàbies s'haurà d'ajustar a les tarifes assenyalades en l'Ordenança Fiscal de Mercats.
Article 133
La recaptació la durà a terme el funcionari que designi l'Administració municipal o l'adjudicatari del servei.
Article 134
És terminantment prohibida l'entrada a la cambra frigorífica a qualsevol persona que no sigui arrendatària d'una
gàbia o que no estigui autoritzada per qui tingui aquesta qualitat.
Article 135
L'Ajuntament, o l'entitat que el substitueixi en l'explotació, no contraurà cap responsabilitat per pèrdues,
deterioració del gènere i danys resultants de força major i, en general, per qualsevol esdeveniment que no
provingui dels seus agents.
Article 136
La Inspecció Veterinària o l'entitat concessionària podran ordenar de retirar de la cambra frigorífica el gènere
que, pel seu mal estat de conservació, constitueixi un perill per a la resta del gènere. Si en ser requerit el
propietari de l'esmentat gènere no el retirés immediatament, es procedirà a desallotjar la gàbia sense dret, per
part de l'arrendatari, a cap indemnització.
Article 137
L'arrendatari d'una gàbia serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se per qualsevol causa
provinent del gènere que hi introdueixi o per l'inadequat ús que en faci.
Article 138
Les portes de la cambra frigorífica no es podran deixar mai obertes excepte en els casos en què sigui necessari
per a l'accés de persones o mercaderies.
SECCIÓ 4ª. MERCATS ESPECIALS
SUBSECCIÓ 1ª. Mercats dels encants
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Article 139
1. Els mercats dels Encants tenen com a finalitat la venda de gènere o articles industrials nous o de saldo.
2. És prohibida la venda en aquests mercats d'articles usats, llibres i flors.
3. En els Encants del mercat de Sant Antoni s'autoritza la venda de saldos. En els encants situats a les parades
especials de mercats zonals només es podran vendre articles nous.
Article 140
Els Encants del Mercat de Sant Antoni, mentre no s'acordi el seu trasllat o supressió per l'òrgan municipal
competent, estaran en funcionament dilluns, dimecres, divendres i dissabtes a les voravies del Mercat de Sant
Antoni i carrers de Tamarit, Urgell i Borrell, de conformitat amb la distribució de parades decretada per la
Corporació municipal, durant les mateixes hores que el comerç en general.
Article 141
En els esmentats Encants de Sant Antoni, els diumenges, els venedors deixaran lliures les voravies i marquesines
del mercat, d'acord amb el que disposi l'Administració municipal, per al funcionament del Mercat de Llibres
d'Ocasió.
Article 142
Les parades hauran de tenir 2 m lineals de frontal, excepte les de primera categoria que hauran de tenir 2,20 m;
hauran d'estar numerades, ser llevadisses, sense estar clavades a terra o a les parets dels mercat, i s'hauran
d'adaptar als models que, prèvia proposta dels Serveis tècnics acordi la Corporació municipal.
Article 143
Quan la Delegació de Proveïments ho autoritzi, el gènere podrà traslladar-se en carretons o caixes dipòsit, les
quals hauran d'estar dotades de rodes de goma o dispositius que evitin els sorolls molestos i, si escau, de llums
d'acord amb les vigents normes de circulació.
Article 144
L'exposició del gènere a les parades fixes s'haurà de fer mitjançant taules llevadisses que hauran de tenir com a
dimensions mínimes 1,80 m de llargada, 1,40 m d'amplada i 0,60 m d'alçària. El gènere no podrà exhibir-se en
munts o ser penjat a menys de 0,60 m de la parada.
Article 145
1. Els llocs de venda dels encants es classificaran en: especials, de primera categoria i de segona categoria.
2. Es consideren especials els ubicats a la voravia del Mercat de Sant Antoni corresponent al carrer d'Urgell en
una longitud de 51,75 m, i situats a la marquesina. Es consideraran de primera categoria els altres que envolten
el mercat; i de segona els situats als carrers adjacents. Les parades d'encants dels mercats zonals seran de
segona categoria.
Article 146
La tinença o venda de gènere usat serà castigada amb la caducitat de l'autorització sense perjudici de donar-ne
compte als Tribunals.
SUBSECCIÓ 2ª. Mercat dominical de llibres d'ocasió i segells
Article 147
1. El mercat Dominical de Sant Antoni, se situarà a les voreres del Mercat de Sant Antoni, al pati interior del
carrer Tamarit, o el lloc que habiliti l'Ajuntament, els diumenges pel matí de 8 a 14 hores.
2. Les activitats d'aquest mercat són:
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a) Llibres d'ocasió: venda de llibres d'ocasió, nous o usats, segells i qualsevol altre producte en el que el seu
suport principal sigui el paper imprès.
b) Productes de tipus cultural: venda de productes, que malgrat el seu suport no sigui paper imprès, el seu
reconegut caràcter cultural permeti la comercialització en aquest mercat. Seran articles autoritzats per la venda:
minerals i monedes de col·leccionisme, productes de papereria, material de dibuix i pintura artístics, material
complementari d'àudio, vídeo i informàtica (discs i cintes de lectura mecànica, magnètica o electrònica, cintes de
vídeo i cintes i discs de lectura magnètica per ordinador o similar). Sense perjudici de la introducció de nous
productes, anàlegs als anteriors, que apareguin en el mercat prèviament autoritzats per l'òrgan competent.
Article 148
1. Els llocs de venda del Mercat Dominical es classificaran en especials, de primera i segona categoria.
2. Es consideraran especials els del carrer Urgell, situats a la vorera del Mercat de Sant Antoni. Es consideraran
de primera categoria els del pati interior del carrer Tamarit i de segona categoria la resta.
Article 149
Els llocs tindran 2 metres lineals de front, a excepció dels especials que tindran 2,20 metres, estaran numerats, i
seran llevadissos. Els llocs de venda hauran d'adaptar-se als models oficials que seran proposats pels Serveis
Tècnics i aprovats per l'òrgan competent.
SUBSECCIÓ 3ª. Parades de llibres d'ocasió al carrer Diputació
Article 150
A les parades de llibres d'ocasió situades al carrer Diputació, a la voravia del costat de mar, entre els carrers de
Balmes i Aribau, només és permesa la venda de llibres usats.
Article 151
L'horari de venda serà el mateix que l'establert amb caràcter general per al comerç de la ciutat.
Article 152
Per poder posseir una autorització de venedor d'aquestes parades, s'hauran de tenir els requisits establerts en
l'article 26 d'aquestes Ordenances.
Article 153
Els llocs de venda de llibres d'ocasió del carrer Diputació tindran la consideració de parades fixes i estaran
sotmeses a les normes que regulen aquestes parades en els mercats zonals.
SUBSECCIÓ 4ª. Fira de bellcaire
Article 154
1. El Mercat denominat Fira de Bellcaire està habilitat per a la venda d'articles nous, vells i usats, o prestació de
serveis, i està ubicat actualment a la plaça de les Glòries.
2. El Mercat disposarà d'un reglament de funcionament, per tal de desenvolupar els articles següents.
Article 155
1. Les parades d'aquesta Fira tindran la consideració de provisionals i a extingir.
2. Els venedors d'aquest Mercat podran ser de dues classes:
a) Els que hi tinguin instal·lats llocs coberts;
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b) Els llevadissos;
3. Així mateix, en aquest mercat hi ha haurà comerciants amb reserva d'espai per a subhastar gènere.
Article 156
La Corporació pot canviar la ubicació del mercat mitjançant acord municipal.
Article 157
Les operacions de venda es realitzaran en les modalitats de venda directa al detall o mitjançant subhasta.
Article 158
1. S'ha de destinar una part del mercat a les operacions de subhasta; aquesta es farà els dilluns, dimecres i
divendres no festius entre les 7 i 9 del matí.
2. Una hora abans de l'horari assenyalat per a la subhasta s'ha de dipositar el gènere o partida que hagi de ser
objecte de venda i és obligatòria la subhasta de tot el gènere presentat.
3. És terminantment prohibit fer aquestes operacions fora de les hores i lloc indicats.
Article 159
Les subhastes s'hauran de fer a través d'un subhastador, degudament autoritzat per l'òrgan municipal
competent, el qual fixarà les condicions que ha de tenir i també decretarà lliurement la seva remoció.
Article 160
El subhastador és obligat a prendre nota de les transaccions, identificar els compradors i venedors de les
partides, retenir el gènere que sàpiga que és de dubtosa procedència o cregui convenient d'identificar, i formular,
si escau, la corresponent denúncia a l'Autoritat competent.
Article 161
Els venedors de la Fira de Bellcaire han de pagar a l'Administració municipal el cànon fixat en les ordenances
fiscals, el qual té caràcter diari per als de l'apartat b) de l'article 157.
Article 162
Els honoraris del subhastador seran el que s'estableixin en la corresponent Ordenança Fiscal.
SUBSECCIÓ 5ª. Llocs de venda de plantes i flors al detall a la rambla de sant josep
Article 163
S'autoritza la venda de plantes i flors al detall a la Rambla de Sant Josep, a les instal·lacions aprovades per
l'Ajuntament.
És prohibit de modificar aquestes instal·lacions, ampliar-ne l'espai assenyalat o posar taules o qualsevol altre
objecte sense autorització municipal.
Article 164
Els llocs de venda hauran de funcionar tots els dies feiners des de la sortida del sol fins a les 20 hores, i els dies
festius fins a les 14 hores.
Article 165
És prohibit als titulars de les parades:

28/32

a) Posar tauletes al carrer;
b) Vendre terra o fems;
c) Pintar o tenyir fulles a les parades;
d) Vendre flors artificials;
e) Vessar aigua, llençar herbes o deixar-les en el centre o a la vora del passeig; les herbes i deixalles s'hauran de
posar a les galledes reglamentàries perquè siguin retirades pel Servei municipal de Neteja;
f) Confegir carcasses per a corones de flors. Excepcionalment es permetrà de tenir exposada una carcassa per a
la venda;
g) Fer les menjades a les parades de tal manera que desmereixi la seva estètica.
Article 166
Els venedors, donat el caràcter tradicional i ornamental dels llocs de venda de flors de la Rambla hauran de posar
cura, especialment, a vestir-se amb pulcritud i a tenir les instal·lacions, marquesines i volades netes i en perfecte
estat de conservació.
SUBSECCIÓ 6ª. Llocs de venda d'ocells a la rambla dels estudis
Article 167
1. Els llocs de venda d'ocells tindran la consideració de llocs de mercat a l'efecte de la seva adjudicació,
transmissió i extinció, i s'hauran de regir per les normes establertes en aquestes Ordenances per als mercats
zonals.
2. Les parades seran fixes i la seva construcció i instal·lació, com també les despeses de conservació, aniran a
càrrec dels seus titulars.
3. S'hauran de subjectar als models i dimensions que aprovi l'Administració municipal, i hauran de construir-se
amb els materials que a aquest efecte es determini.
Article 168
S'autoritza la venda d'ocells i altres animals així com articles propis d'aquesta activitat, d'acord amb la normativa
vigent sobre protecció, tinença i venda d'animals, excepte els de companyia (gats i gossos), així com aquells que
per raó de la seva grandària i de les seves característiques de mobilitat resulti inconvenient la seva permanència
a l'establiment, i d'acord amb allò que estableix la disposició transitòria quarta d'aquesta mateixa ordenança.
Les espècies d'animals aquí esmentades s'entendran sempre vinculades a la relació autoritzada per la normativa
vigent sobre tinença, tràfic i protecció dels animals, considerant-se d'immediata execució qualsevol modificació
que s'efectuï sobre aquesta normativa.
Així mateix, s'haurà de garantir el no allotjament en les mateixes instal·lacions d'espècies que poden ser
incompatibles entre sí.
Els concessionaris resten obligats a donar compliment de l'esmentada normativa davant l'autoritat competent.
Article 169
Es prohibeix als titulars dels llocs:
a) La venda d'altres espècies que no estiguin previstos en la normativa aplicable.
b) La venda de gats i gossos.
c) Vessar aigua o dipositar deixalles o deixar-les en el centre o rierol de passeig. Els desperdicis hauran de
dipositar-se en els contenidors determinats pel Servei Municipal de Neteja.
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d) Modificar les instal·lacions, o ampliar-ne l'espai assenyalat sense autorització.
e) Col·locar les gàbies amb animals o els animals directament sobre la via pública. Aquests sempre hauran
d'estar a les prestatgeries de que disposen les parades amb aquesta finalitat o a l'interior de la parada.
Article 170
Els venedors estaran obligats a:
a) Mantenir l'ordre i netedat del lloc de venda. Complir l'horari i respectar l'estètica del lloc de venda inclòs quan
aquest romangui tancat.
b) Mantenir les instal·lacions en unes condicions higiènico-sanitàries satisfactòries.
c) Garantir que els animals disposin en tot moment d'aigua, aliments i de cert grau de llibertat de moviment.
d) Garantir que la densitat d'animals per gàbia, i fins i tot, a l'interior de les parades quan estan tancades sigui
adient, evitant-se en tot moment concentracions elevades d'animals en espais reduïts.
Article 171
Els titulars hauran d'acreditar a la Direcció del mercat, que es troben degudament autoritzats i registrats en
compliment de la legislació vigent en matèria de tinença, tràfic i protecció dels animals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
1. L'Ordenança Fiscal inclourà la taxa a aplicar als supòsits de transformació a denominació agrupada, la qual
resultarà especialment bonificada durant un període d'una any a partir de l'entrada en vigor de la modificació de
l'article 90.
2. L'òrgan municipal competent aprovarà la suspensió de la tramitació d'agrupacions i d'ampliacions durant un
termini d'un any, en previsió de l'elevat volum de sol·licituds que es generaran.
3. Concretament, pel que fa a les sol·licituds d'agrupació a la denominació de peix i marisc, l'òrgan municipal
competent en suspendrà la tramitació fins a l'any 2010.
Disposiciò Transitòria primera. Patents de transport.
L'Administració municipal no adjudicarà patents de transport vacants, només n'autoritzarà traspassos «intervius» entre cònjuges, parella estable d'acord amb la legalitat vigent, pares i fills, i traspassos «mortis causa».
Disposiciò Transitòria segona. Denominacions.
1. Canvis automàtics: l'òrgan municipal competent ha d'aplicar els següents canvis de manera automàtica en el
moment d'emissió d'un nou títol:
1.1 Despulles; productes de dietètica: Les denominacions de des.pulles i productes de dietètica passen a
anomenar-se, respectivament: menuts i dietètica.
1.2. Despatx de pa; articles de neteja: Les autoritzacions per a la venda de despatx de pa, i articles de neteja, es
converteixen a la denominació de despatx de pa i pastisseria, i articles de neteja i perfumeria, respectivament.
1.3. Denominacions ampliades: Les autoritzacions que compten amb una ampliació de la denominació es
transformen a les denominacions agrupades següents:
Denominació original o ampliada:
Peix, marisc.
Marisc, peix.
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Cansaladeria, xarcuteria i embotits.
Xarcuteria i embotits, cansaladeria.
Adrogueria i queviures.
Denominació agrupada:
Peix i marisc.
Peix i marisc.
Cansaladeria, xarcuteria i embotits.
Cansaladeria, xarcuteria i embotits.
Botiga de queviures i adrogueria.
2. Denominacions a extingir: peix fresc; marisc; cansaladeria; xarcuteria i embotits; adrogueria; queviures. Les
denominacions de peix fresc, marisc, cansaladeria, xarcuteria i embotits, adrogueria i queviures, són a extingir.
El canvi a la denominació agrupada es realitzarà per una de les següents vies:
a) Els establiments comercials formats per parades que gaudeixen de les denominacions de peix fresc i marisc;
cansaladeria i xarcuteria i embotits, adrogueria i queviures, es transformen automàticament a la denominació
agrupada de, respectivament, peix fresc i marisc, cansaladeria i xarcuteria i embotits, i botiga de queviures i
adrogueria, sempre i quan les parades de l'establiment formin part del mateix titular. L'òrgan municipal
competent ha d'aplicar els següents canvis de manera automàtica en el moment d'emissió d'un nou títol.
b) Els titulars de parades amb la denominació a extingir poden sol·licitar el canvi a la denominació agrupada,
amb el benentès que, durant el termini establert a la disposició addicional primera, gaudiran de la bonificació que
s'hi esmenta.
Transcorregut aquest termini, els titulars que sol·licitin la denominació agrupada liquidaran el 100% de la taxa
corresponent.
c) El canvi a la denominació agrupada tindrà caràcter obligatori quan es traspassin autoritzacions amb
denominació a extingir. En aquest supòsit el cessionari contraurà l'obligació de liquidar el 100% de la taxa
corresponent a la transformació.
3. Ampliacions a menuts i ous: les autoritzacions per a la venda de carnisseria, i polleria i caça, podran sol·licitar
l'ampliació a la denominació de menuts, i ous respectivament, en aquells mercats a on existeixi una mancança
d'oferta dels productes ampliats.
Disposiciò transitòria tercera. Fira de Bellcaire.
1. Quan el Mercat de la Fira de Bellcaire, arran d'un procés de remodelació i transformació, traslladi la seva
ubicació a un nou emplaçament, els venedors inclosos a l'article 157.2 d'aquesta Ordenança esdevindran titulars
d'una autorització d'ús, d'acord amb la legislació vigent.
2. Els comerciants inclosos a l'article 157.3 d'aquesta Ordenança esdevindran titulars d'una reserva d'espai per a
subhastar, renovable anualment i transmissible al cònjuge, parella estable d'acord amb la legalitat vigent, fills o
«mortis-causa» i a un tercer en cas d'incapacitat documentada.
3. En tots els casos deixaran de ser considerats provisional i a extingir.
Disposiciò Transitòria quarta. Llocs de venda d'ocells de la Rambla.
La venda d'ocells i animals a La Rambla, regulada en els articles 167 a 171 d'aquesta Ordenança, disposa fins el
dia 22 de desembre de 2009 per adaptar-se a la Llei 22/2003, de 4 de juliol de Protecció dels Animals i a
l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals de 22 de desembre de 2003.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
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Queda derogada l'Ordenança sobre el Mercat Central de Fruites i Verdures de la Unitat Alimentària de Barcelona
aprovada per Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el dia 26 d'abril de 1971.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari en data 28 de novembre de 2008, començarà a
regir l'1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.

El text consolidat presenta, en un únic redactat,
l’ordenança amb les seves posteriors modificacions i
correccions per facilitar la lectura i comprensió.
A causa del fet que les modificacions, o correccions,
més recents poden trigar un temps a incorporar-se al
text consolidat, advertim que l’únic text oficial és el
publicat al Butlletí Oficial de la Barcelona de Barcelona
i que es pot consultar en aquesta mateixa web o a la
Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona.
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