Data actualització: 15/10/2009
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Aprovació definitiva Bop núm. 32, de 7/2/2006

Capítol I
Disposicions generals
Article 1-Principis generals
Aquesta Ordenança Municipal es dicta en virtut de la facultat establerta a
l'article 19 del Text Refós sobre Comerç Interior aprovat per Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, per regular l'exercici de la venda no sedentària fora dels
establiments comercials permanents.
Article 2-Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació administrativa, dins de l'àmbit
del terme municipal de Manresa, de la venda no sedentària en mercats
periòdics a la via pública que només podrà fer-se d'acord amb les condicions i
terminis que s'estableixen en aquesta Ordenança.
Es considera venda no sedentària, la realitzada per comerciants fora d'un
establiment comercial permanent, en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables, inclosos els vehicles-tenda, tenint en compte que la seva
instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la
normativa específica vigent.

Capítol II
Característiques generals
Article 3-Àmbit d'aplicació
a) La present Ordenança serà d'aplicació als mercats de venda no sedentària
de Manresa, que es relacionen tot seguit, sense perjudici dels que es puguin
crear.
1. Mercat de la Font dels Capellans.
2. Mercats agraris.
3. Mercat de les Flors.
b) També s'aplicarà a la venda no sedentària realitzada mitjançant camionstenda en els mercats no expressament regulats al punt anterior o en punt
determinats de la ciutat malgrat no tinguin la consideració de mercat.. Aquesta

venda s'autoritzarà per l'òrgan municipal que correspongui en zones
insuficientment dotades d'equipaments comercials, mentre duri aquesta
insuficiència, fixant-se clarament en l'autorització municipal el lloc i la
periodicitat de la seva ocupació.
A aquests comerciants els serà d'aplicació la normativa continguda a la present
Ordenança.

Article 4-Àmbit territorial i horari
a) L'horari d'exercici de l'activitat de venda en tots els mercats serà de 8 a 14
hores.
b) Àmbit territorial.
1. El mercat de la Font dels Capellans es celebra en l'àmbit territorial delimitat
pel carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de Sabadell. Si el
dimarts coincideix en dia festiu es celebrarà igualment, excepte quan
coincideixi amb el dia de Nadal, Sant Esteve, Any Nou o Dia de Reis.
2. El mercat de les Flors es celebra a la plaça Europa els dijous. Aquest mercat
no es celebrarà quan el dijous sigui festiu, excepte quan coincideix amb els
dies 30 d'octubre, 1 de novembre i 6 o 8 de desembre per la seva proximitat
amb les festes en què és tradicional la venda de productes de floristeria.
3. Els mercats agraris es fixen de dilluns a divendres a la Pl. Europa, Muralla
del Carme (en el tram comprés entre Plaça Europa i Pl. Mercat) i Plaça del
Mercat, fixant-se expressament en les respectives autoritzacions el lloc on
s'ubicaran les parades. Els dissabtes, els diferents espais destinades a la
venda de productes agraris es concentraran a la Plaça Major i Pl. Mercat. Si el
dissabte és festiu, l'activitat es traslladarà al divendres.
4. Quan amb motiu de la celebració d'actes públics a la Plaça Major, no sigui
possible la realització del mercat agrari setmanal del dissabte, aquest es
traslladarà a alguns dels espais indicats al punt anterior previ avís als afectats.
5. Tenint en compte que l'anterior relació pot tenir modificacions, els canvis
d'emplaçament dels mercats anteriors es podrà aprovar per resolució de
l'alcalde president, donant-se compte al ple de la Corporació i donant-se
pública informació mitjançant el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

Article 5-Mides de les parades
Les parades del mercat de la Font dels Capellans tindran una superfície
màxima de 8 metres, i en cadascuna de les parades només serà permesa la
venda d'un tipus de producte en funció de l'activitat que es tracti.

Les parades del mercat de les Flors tindran una superfície màxima de 6 metres.
Les parades dels mercats agraris tindran una superfície màxima de 8 metres.

Capítol III
De la llicència municipal
Article 6-Titularitat
Només podran ser titulars de parades les persones físiques. Les persones
jurídiques que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança siguin
titulars de parades en qualsevol dels mercats, podran seguir amb aquesta
titularitat però no s'admetrà cap canvi respecte aquesta, excepte que sigui a
favor d'aquella persona física que amb caràcter previ fos el titular de la parada.

Article 7-Requisits per ser titulars de llicència
Per exercir la venda no sedentària, els comerciants hauran de complir els
següents requisits:
a) Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats
tributaris.
b) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que els hi correspongui.
c) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques
aplicables als productes que tinguin en venda.
d) Disposar de l'autorització municipal per l'exercici de la venda no sedentària
en el lloc precís. Aquesta autorització haurà d'exhibir-se de manera visible i
permanent en els llocs de venda.
e) Disposar de la corresponent targeta de transport, els que així ho precisin per
desenvolupar la seva activitat.
f) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més, que estan
en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, així
com acreditar el compliment d’allò que estableixi la normativa especifica vigent.
g) Indicar la composició, naturalesa i el volum aproximat dels residus que
produeix per dia.
h) Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi els riscos
derivats de l'exercici de l'activitat.
i) Aportar certificat o titulació que acreditin algun tipus de formació en matèria
alimentària, si s'escau.

j) Satisfer els tributs que les Ordenances fiscals municipals estableixin per
aquest tipus d'ocupació del domini públic.

Article 8-Vigència de la llicència
L'autorització municipal per l'exercici de la venda no sedentària tindrà una
vigència d'un any. Tanmateix, podrà ser renovada d'any en any, prèvia
sol·licitud de l'interessat i autorització municipal, conforme preveu l'article 18
d'aquesta Ordenança.

Article 9-De la targeta acreditava
Un cop obtinguda la llicència municipal anual s'expedirà a favor dels diferents
interessats una targeta acreditativa d'aquesta autorització. En aquesta tarja hi
constarà la informació següent:
- Nom del titular.
- Nom dels ajudants del titular en les tasques de venda.
- Número de lloc de parada.
- Número de metres lineals del lloc.
- Activitat a desenvolupar.
- Fotografies del titular i ajudants, si s'escau.
- Nom del mercat on s'instal·la.

Article 10-Transmissibilitat de les llicències
a) La llicència municipal serà intransferible, amb les excepcions que es
concreten i limiten a continuació:
1. Per actes "inter vivos" entre parents de segon grau, tant en línia directa com
colateral.
2. Per actes "mortius causa", per mort del titular de la parada, a favor del legal
successor o de les persones referides al punt anterior, sempre i quan, el legal
successor, si n'hi ha, renunciï expressament a favor d'algun d'aquests.
b) El nombre de transmissions no pot ser superior a una cada any, excepte en
els supòsits de jubilació, defunció o incapacitat temporal i/o invalidesa.

Article 11-Sol·licitud de transmissió de la llicència
La sol·licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant instància explicant
els fets i serà signada pel cedent i el cessionari, i en el cas de defunció per un
successor legal, amb renúncia escrita d'aquest.
A més, caldrà adjuntar la documentació prevista a l'article 7, i la documentació
que acrediti que la transmissió s'empara en algun dels supòsits previstos a
l'article anterior.
Si la sol·licitud de transmissió no es formalitza en un període de 6 mesos (en el
cas de jubilació i/o invalidesa), quedarà sense efecte la possibilitat de
transmissió a favor d'aquells que en tinguessin dret, i la llicència revertirà a
favor de l'Ajuntament, sense dret a indemnització ni compensació de cap mena.

Article 12-Transmissions il·legals
Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o explotació del lloc de venda,
amb infracció del què disposen els articles anteriors, donarà lloc a la immediata
anul·lació de la llicència municipal, sense perjudici de les altres sancions que
d'acord amb aquesta Ordenança l'Ajuntament pogués imposar a l'infractor.
Aquesta anul·lació no donarà dret a indemnització ni compensació de cap
mena.

Capítol IV
Del funcionament dels mercats
Article 13-De l'exercici de la venda
a) El titular de la parada, o si s'escau, el suplent degudament autoritzat ha
d'assistir personalment a la parada de venda que té concedida.
Podran ser suplents del titular els parents de primer grau, tant en línia directa
com colateral, és a dir, pares, fills, cònjuges i parelles de fet.
També podran ser suplents, els treballadors contractats per compte del titular.
En cap cas, podrà ser suplent un menor de 16 anys.
b) Per poder exercir la venda en nom del titular (com a suplent), en el moment
de formular-se la sol·licitud de llicència o la seva renovació, caldrà presentar la
següent documentació:

- Fotocòpia del DNI.
- 2 fotografies mida carnet.
- Document acreditatiu del parentiu en casos de familiars.
- Certificat del registre municipal d'unions civil i/o certificats d'empadronament
que provi/n la convivència com a mínim durant 6 mesos en el cas de parelles
de fet.
- Últim document del TC2 en el cas de treballador per compte del titular.
- Aportar certificat o titulació que acrediti algun tipus de formació en matèria
alimentària, si s'escau.

Article 14-Absències del lloc de venda
a) En el cas de malaltia del titular de la parada i/o dels seus suplents, no hi
haurà lloc a la transmissió, sinó a la substitució degudament autoritzada per
aquest Ajuntament. La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe
de baixa mèdica i en cas de ser necessari, es renovarà la justificació
trimestralment. Aquests casos no es podran allargar més d'un any.
b) Amb motiu de vacances, es permeten absències de fins a cinc dies de
mercat. En aquest cas, el titular de la parada haurà d'informar amb antelació als
responsables del mercat als efectes de poder justificar aquestes absències.

Article 15-Excedències
Per motius personals o laborals que s'hauran de justificar documentalment, els
titulars de parades podran demanar una excedència per l'exercici de l'activitat
per un període mínim de sis mesos i màxim d'un any.
Els llocs de venda que temporalment quedin lliures per aquest motiu, no tindran
la consideració de vacants i no podran ser ocupats per cap titular fix, sinó que
s'adjudicaran setmanalment a aquells venedors que estiguin en el torn rotatiu.

Capítol V
Adjudicació de llocs de venda i regulació del torn d'espera

Article 16-Autorització de la instal·lació
L'Ajuntament autoritza l'ocupació de cada lloc de venda prèvia petició de
l'interessat. Els titulars que ja gaudeixin de llicència municipal de lloc fix se'ls
mantindrà en aquesta condició, respectant-se la seva antiguitat, llevat el que
disposa l'article següent, o en el supòsit que es deixi sense efecte l'autorització
per alguna de les circumstàncies previstes en aquesta Ordenança.

Article 17-Reestructuració del mercat
a) En el supòsit de reestructuració del mercat que hagi d'ocasionar la supressió
de determinats llocs, els llocs de venda que quedin afectats veuran modificada
la seva ubicació i se'ls traslladarà, prèvia comunicació, al lloc que designi
l'autoritat municipal, sense dret a indemnització ni compensació de cap mena.
Aquests comerciants en cas de voler una situació diferent a aquella que els ha
estat adjudicada, tindran dret a triar respecte aquells llocs del mercat que
quedin vacants en el mercat en l'any en curs.
Si hi hagués varis comerciants afectats i varis d'ells volguessin modificar la
seva ubicació respecte el lloc assignat, el repartiment entre aquests es farà per
sorteig, en la forma que es determini per l'autoritat municipal i que també serà
prèviament comunicada als diferents afectats per aquesta reestructuració.
b) També serà necessari procedir a la reestructuració en aquells supòsits en
els quals la venda de determinats productes no es pugui realitzar dins del
perímetre del mercat i s'hagi de realitzar de forma més aïllada. En aquests
supòsits, un informe determinarà la necessitat de procedir, per raons de
seguretat, al canvi de lloc de la parada.
c) Totes les reestructuracions estaran degudament fonamentades en informe
tècnic emès al respecte i seran comunicades amb la suficient antelació als
titulars de parades que en puguin resultar afectats així com a la Comissió de
Representació del Mercat.

Article 18-Renovació de l'autorització
Prèvia petició de l'interessat i posterior comprovació de la documentació que
acrediti el compliment dels requisits fixats a l'article 7, l'Ajuntament procedirà a
l'expedició de la targeta acreditativa i de la liquidació corresponent, ja que en

tractar-se de llicències anuals prorrogables, no hi haurà resolució expressa de
renovació, excepte en els supòsits de canvis en les condicions i
característiques de la llicència o denúncia d'alguna de les dues parts.
Serà el mateix Ajuntament el que anualment determinarà la forma de procedir a
aquesta renovació.
En cap cas es procedirà a la renovació de la llicència si el titular no està al
corrent dels tributs municipals.

Article 19-Torn d'espera
a) Les peticions de marxants que estiguin en possessió de la documentació
exigida a l'article 7 i que no puguin ser ateses per manca d'espai, passaran a
integrar un torn d'espera que es regirà pels següents paràmetres:
1. Venda de productes diferents a aquells que ja estiguin en venda al mercat: 5
punts.
2. Venda de productes diferents a aquells respecte els quals ja estan a la
venda en una proporció del 30% de les parades: 4 punts.
3. Residència efectiva del peticionari a Manresa per un període superior o igual
a 10 anys: 3 punts.
4. Residència efectiva del peticionari a Manresa: 2 punts.
5. Residència efectiva del peticionari a la comarca del Bages: 1 punt.
b) Les sol·licituds per integrar aquest torn d'espera s'hauran de presentar en el
període de gener a març de cada any.
c) El resultat del concurs efectuat en base als precedents paràgrafs, serà
notificat individualment als diferents interessats.
d) Les sol·licituds per tenir lloc a una plaça del mercat i que es presentin fora
del període establert, transcorregut el termini de dos mesos des de la seva
presentació, s'entendran desestimades i no es dictarà resolució al respecte.

Article 20-Funcionament del torn d'espera
a) Els interessats que hagin format part del torn d'espera, únicament tindran
dret a ocupar un lloc en el mercat en cas de vacants puntuals i quan aquests en
funció de la puntuació obtinguda, passin a formar part del torn rotatiu.

b) El torn d'espera quedarà sense efecte en acabar l'any natural, de tal forma
que caldrà procedir de forma anual a la seva actualització. El fet de deixar
d'estar en aquest torn d'espera no dóna dret a cap indemnització ni
compensació de cap mena.

Article 21-Torn rotatiu
Es formarà un torn rotatiu amb aquells 6 interessats del torn d'espera que hagin
obtingut major puntuació en el concurs.
En funció del torn fixat (indicat per lletra, de la A a la F) i que s'anirà controlant
pels agents de l'autoritat, els integrants d'aquest torn podran instal·lar-se a
partir de les 9 hores en el lloc que hagin triat.
Si hi ha venedors del torn rotatiu que causen baixa durant l'any en curs, el seu
lloc serà ocupat per aquell interessat del torn d'espera que segueixi per ordre
de puntuació en el concurs indicat.

Article 22-Formes d'accés a un lloc fix
Anualment, i en el període que serà determinat per l'autoritat municipal, es
procedirà a cobrir les vacants del mercat.
Tindran preferència aquells que hagin vist modificada la seva ubicació. En cas
que hi hagi més d'una parada afectada, es procedirà a cobrir aquestes vacants
per sorteig.
En segon lloc, i també mitjançant la fórmula del sorteig, tenen prioritat per
traslladar-s'hi els venedors del mateix mercat que, prèviament hagin sol·licitat
per escrit el desig de canvi o, si s'escau, d'ampliació de metres de venda,
donant-se preferència als titulars més antics. Aquesta antiguitat l'hauran
d'acreditar documentalment els propis interessats quan es presenti la sol·licitud
per prendre part en el sorteig.
Un cop efectuat el sorteig indicat en els punts anteriors, els llocs que finalment
quedin vacants, s'adjudicaran als integrants del torn rotatiu, en funció de l'ordre
que ja tinguin fixat (per lletra).
Si el nombre de vacants és superior al nombre de persones que configuren el
torn rotatiu, les places s'adjudicaran a aquells que formin part del torn d'espera
en funció del resultat obtingut en el concurs.
Si un titular en l'ordre rotatiu no vol ocupar la plaça fix que li correspon, perdrà
qualsevol dret sobre un lloc fix i sobre el torn rotatiu en que està, causant baixa
d'aquest.

Capítol VI
Dels drets i obligacions dels venedors
Article 23-Comissió de representació
Els venedors ambulants poden escollir una comissió representativa dels
diferents titulars de llicències.
En el mercat de la Font dels Capellans, aquesta comissió podrà estar
constituïda per un màxim de 5 membres, i haurà d'integrar com a mínim un
venedor de parada de fruita, un venedor de productes tèxtils i un venedor que
no vengui cap d'aquests productes. Aquests composició té per objectiu vetllar
perquè la comissió sigui representativa dels diferents productes que són
objecte de venda en el mercat.

Article 24-Horari
a) L'horari dels mercats queda establert de 7 a 15 hores. La descàrrega de
mercaderies s'ha d'efectuar de les 7 a les 8.30 hores; i la càrrega i neteja, de
les 14 a les 15 hores. A les hores restants, es prohibeix l'entrada de vehicles
als recintes dels diferents mercats.
b) L'horari per l'exercici de la venda serà entre les 8 i les 14 hores.

Article 25-Tendals
Els tendals hauran de col·locar-se de manera que no causin molèsties als
veïns, principalment en dies de pluja. El gènere col·locat en la part superior del
tendal, no haurà d'obstaculitzar el pas del públic ni la visibilitat.

Article 26-Aparells de so
No és permesa la instal·lació d'aparells que produeixin sorolls o sons que per la
seva potència puguin molestar als veïns. S'exceptuen d'aquesta prohibició els
venedors de discs, cassettes, CD als quals es permet la reproducció sonora
dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum, a criteri del
responsable municipal del mercat, no superi els límits establerts.

Article 27
Els venedors hauran de tractar amb tota classe de consideracions al públic en
general, atenent les seves justes reclamacions i evitant i solucionant qualsevol
problema que perjudiqui el prestigi del mercat.

Article 28
Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas, directament sobre
el sòl o paviment, i sempre que les seves característiques de volum i pes ho
permetin, hauran de situar-se a una altura respecte el nivell del sòl no inferior a
80 centímetres. A tal efecte, és obligatori l'ús com a mínim d'un mostrador, que
en la venda d'aliments reuneixi les condicions que garanteixin la salubritat i
higiene.

Article 29
No es podran col·locar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda,
mercaderies o productes que puguin representar algun perill per als vianants o
puguin obstaculitzar el pas.

Article 30
Cap element, taulell, voladís o gènere pot sobrepassar el perímetre assignat,
que ha de ser degudament senyalitzat.

Article 31
Llevat dels supòsits justificats, els venedors hauran d'assistir setmanalment al
mercat corresponent.
Article 32
Els espais ocupats per les parades no podran obstaculitzar les entrades dels
portals de les cases dels veïns, ni dels establiments comercials.

Article 33

a) Només es podran vendre aquells productes que constin en la llicència
municipal. Si es vol canviar de producte caldrà obtenir prèviament l'autorització
municipal per efectuar aquest canvi.
b) No s'autoritzarà el canvi de producte quan aquell que es vol vendre sigui un
producte respecte el qual en el mercat ja hi hagi parades que representin un
percentatge del 30% o superior de productes que ja estan a la venda.
c) No es podrà demanar el canvi de producte a vendre, dins dels dos primers
anys de l'exercici de l'activitat.
d) No es podrà exercir la venda dels productes no autoritzats per la normativa
tècnico sanitària vigent.

Capítol VII
De la neteja i higiene en els mercats

Article 34-Higiene del lloc de venda
Els venedors han de mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en
perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat.

Article 35-Recollida de deixalles
Serà també obligació dels venedors, en finalitzar el mercat, recollir totes les
deixalles que hagi generat l'activitat, en recipients tancats i degudament
aplicats i ordenats a fi de facilitar els treballs de recollida.

Article 36-Tasques de neteja
Els venedors no poden obstaculitzar les tasques de neteja de les zones
d'influència del mercat no sedentari.

Article 37-Separació de residus
a) L'ajuntament té la facultat d'obligar als venedors a que es faci càrrec de la
gestió dels seus residus en condicions adequades si el seu volum o la seva
composició així ho requereixen.

b) Els venedors tenen l'obligació de separar els residus segons la seva
tipologia i lliurar-los en les condicions establertes per aquesta ordenança o en
aquelles que específicament defineixin els serveis tècnics de l'Ajuntament per
tal de facilitar la recollida selectiva i la recuperació de materials.

Article 38-Utilització d’atuells higiènics
Els titulars de llocs de fruites i verdures, així com d'aquells productes
alimentaris que no estiguin envasats, hauran d'utilitzar guants de plàstic.

Article 39-Establiments de venda d'aliments i begudes
a) Els materials dels taulells i dels elements de manipulació dels aliments de les
parades seran obligatòriament no susceptibles de produir toxicitat, o
plastificats, fàcilment rentables.
b) En els establiments i parades que es venguin a doll els aliments a sota
indicats, aquests hauran d'estar protegits en pots de vidre tancats o dins de
marquesines de vidre que els cobrirà per davant, pel cim i pels costats:
Llaminadures, pesca salada, fruites seques, olives, tonyina, anxoves, endreços
d'amanida i altres conserves obertes, llegums cuites, formatges, embotits secs
encetats i qualsevol altre aliment de caràcter o naturalesa similar. Els productes
no encetats que conservin tota la funda protectora sencera podran ésser
exposats tot resguardats del vent i de la pols.
Les substàncies esmentades quan siguin servides, no es tocaran amb les
mans, sinó que s'utilitzaran recollidors, pinces i el que calgui, per evitar la seva
manipulació directa. Aquests estris hauran d'estar convenientment protegits en
no ser utilitzats.
c) Els establiments o parades dedicats a la venda d'embotits frescos i
formatges tendres han de posseir imprescindiblement un taulell refrigerador
protegit amb marquesina de vidre per exposar el material al públic
permanentment per sota de 4ºC.
d) El paper d'embolicar aliments i les bosses i, en general, tota mena d'envàs,
s'han d'ajustar a les normes d'higiene vigents.
e) Aquelles parades que venguin fruites i verdures hauran de presentar-les en
caixes o contenidors de fusta o plàstic.
f) Queda prohibida la venda directa de pa, carn, vísceres i despulles, peix i
marisc sense condimentar. Queda prohibida la venda de gelats, aliments i
begudes que no estiguin autoritzats per la Generalitat o per la Direcció General

de Salut. Queda prohibida la venda d'articles de rebosteria, pastisseria i pa de
pessic, que no vinguin envasats i etiquetats degudament.
g) Està prohibit que el comprador toqui les mercaderies exposades.
h) Les parades que serveixen menjars, entrepans, acompanyaments, i begudes
no embotellades de fàbrica, com són els Bars, Frankfurts, Xurreries i demés,
hauran d'estar dotats de:
1. Aigua potable: Tots els establiments abans esmenats hauran de disposar
d'aigua corrent potable.
2. En cas de no poder connectar amb la xarxa d'abastament públic d'aigua,
s'haurà de posseir un dipòsit que subministri aigua potable al taulell, pica de la
cuina i serveis higiènics, si existissin. L'aigua del dipòsit procedirà d'una font de
subministrament autoritzada per l'Ajuntament i, en tot moment, haurà de
posseir com a mínim de 0.5 mg de clor lliure residual per litre d'aigua.
3. Les aigües residuals produïdes per l'activitat produïdes per l'activitat anterior
s'hauran de conduir al clavegueram públic.
4. En cas de disposar de cuina, aquesta tindrà ventilació directa a l'exterior i la
sortida de fums serà vertical i 0.5 m. per sobre del sostre. Disposarà almenys
d'una pica per rentar els utensilis.
Els aliments susceptibles de fer-se malbé es conservaran imprescindiblement
en cambres frigorífiques que els mantindran permanentment per sota de 4ºC.
i) El titular és el responsable de qualsevol incidència que pugui esdevenir de
l'incompliment de les normes sanitàries que regulen la seva activitat.

Capítol VIII
Funcionament del mercat de la font dels capellans
Article 40-Àmbit Territorial
El mercat de la Font dels Capellans es celebra en el perímetre fixat en el plànol
annex número 1, integrat pel carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del
carrer de Sabadell.
L'Ajuntament es reserva la facultat d'efectuar els canvis que consideri
necessaris per motius d'interès públic, per canvis de circumstàncies i per
incompliment de les disposicions establertes en aquesta Ordenança, en la
legislació aplicable, sense que en cap cas, doni lloc a indemnització o
compensació de cap mena.

Article 41-Parades reservades
Dins de l'espai fixat en el plànol a què es refereix l'article anterior, es reserva un
espai màxim de 6 llocs de venda, amb unes mides màximes de 6 metres
cadascun, per tal que siguin adjudicats pels serveis socials d'aquest
Ajuntament.
Els adjudicataris d'aquestes parades estaran subjectes al compliment de la
normativa fixada en aquesta Ordenança.

Article 42-Adjudicació de la targeta acreditativa
Les targetes acreditatives hauran de sol·licitar-se en el moment d'arribada al
recinte del mercat, i en tot cas, s'hauran de recollir entre les 7 i les 8.45 hores,
en el lloc que sigui designat pels responsables del mercat.
A partir de les 9 del matí, els llocs fixes que no hagin estat coberts pels titulars
corresponents, s'entendran lliures i a disposició dels comerciants inclosos en el
torn rotatiu.

Article 43-Devolució de la targeta
A partir de les 12 hores, es procedirà pels agents encarregats del mercat, a la
recollida de les targetes acreditatives.

Article 44-Torn rotatiu
Per l'ocupació dels llocs lliures que es produeixin per baixes circumstancials del
dia, l'Ajuntament establirà un torn rotatiu entre els comerciants del torn
d'espera, tal com s'indica a l'article 21.
A aquests comerciants, els serà exigible la mateixa documentació que pels
titulars fixes del mercat i a favor d'aquests s'expedirà igualment una targeta
acreditativa que expressarà el torn que correspon (indicat amb lletra).
L'ocupació dels llocs fixos per part dels comerciants del torn es realitzarà amb
independència de la seva longitud podent-se subdividir a criteri dels agents
encarregats de la vigilància del mercat.

Capítol IX
Règim d'infraccions i sancions

Article 45-Inspecció
Als agents de la Policia Local encarregats de la vigilància i control del mercat, o
en el seu defecte, personal municipal que tingui assignada aquesta tasca, els hi
correspon vigilar i garantir el degut compliment per part dels titulars de les
llicències, de tot allò que es disposa en aquesta Ordenança, i la resta de
normativa que els sigui d'aplicació.
En cas d'incompliment d'alguna de les prescripcions fixades, s'estendrà la
corresponent acta que donarà lloc, si s'escau, a la tramitació del corresponent
expedient administratiu sancionador.
Els llocs estaran subjectes, a més, als controls i a les inspeccions sanitàries, i
de condicions de qualitat, quantitat i drets del consumidor que estiguin
legalment establertes.

Article 46-Infraccions
Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
a) Es consideren infraccions lleus:
1. La venda practicada sense exhibir la targeta acreditativa de manera ben
visible i permanent en el lloc de venda.
2. La venda practicada sense indicar el preu dels productes.
3. No complir l'horari establert.
4. L'ocupació de més espai de l'autoritzat.
5. Muntar i retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l'horari fixat.
6. La no neteja del lloc de venda i del seu entorn un cop finalitzat el mercat i
l'abocament de deixalles fora dels contenidors existents a la zona
7. La no ocupació de la parada sense causa justificada, durant dos dies de
mercat consecutius o quatre alterns en el període de dos mesos.
Es consideren causes justificades les següents:
- L'avaria "in itinere" del vehicle amb el qual es transporti la mercaderia o els
responsables de la parada de forma que dificulti el desenvolupament normal de
l'activitat comercial.
- Per malaltia del titular de la parada, o dels seus ajudants.

- Per qualsevol altre causa sempre que es comuniqui amb antelació als
responsables del mercat.
- Període de vacances.
8. La no presència, a la parada, un dia ni del titular ni del seu suplent.
9. La manca de pagament de les liquidacions tributàries dins del període
voluntari, sense que s'hagi sol·licitat l'ajornament o fraccionament del mateix.
10. Qualsevol altre infracció als preceptes d'aquesta Ordenança, o bé en
disposicions legal i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació
d'aquesta Ordenança sempre que no sigui classificada com a greu o molt greu.
b) Es consideren infraccions greus:
1. La venda de productes diferents als que consten a l'autorització municipal.
2. Ocupar una parada diferent de l'autoritzada.
3. No ocupar la parada, sense causa justificada, i sense comunicar-ho a
l'Ajuntament, per un període de tres setmanes consecutives o sis setmanes en
el període de tres mesos.
4. No mantenir les degudes condicions d'higiene i salubritat.
5. Els altercats i baralles que produeixin escàndol dins el recinte del mercat.
6. L'incompliment de les ordres dimanants dels responsables del mercat i de
l'autoritat municipal.
7. No disposar de la corresponent targeta de transport els que així ho precisin
per desenvolupar la seva activitat.
8. La reincidència de qualsevol infracció lleu en el període de sis mesos.
c) Es consideren infraccions molt greus:
1. La defraudació en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts, degudament
justificada pels òrgans que correspongui.
2. El traspàs o cessió total o parcial de la parada, fora dels casos permesos.
3. La no assistència al mercat sense causa justificada, durant un període de 9
mercats consecutius o 12 en un període de sis mesos.
4. La reincidència en dos o més infraccions greus dins un període d'un any.

Article 47-Sancions
a) Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança seran sancionades
d'acord amb la següent graduació:
1. Les infraccions lleus amb multes de fins a 150 EUR.
2. Les infraccions greus amb multes de 151 EUR a 600 EUR.
3. Les infraccions molt greus: retirada definitiva de la llicència municipal.
b) Les infraccions lleus prescriuen en tres mesos, les greus en sis mesos i les
molt greus en 1 any.
Article 48-Graduació de les sancions
Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà, a proposta de
l'instructor de l'expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas, els
antecedents de l'infractor, la reincidència d'aquest i ajustant-se als criteris de
proporcionalitat establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 49-Procediment sancionador
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Disposició addicional primera
Les normes contingudes en aquesta Ordenança seran d'aplicació a la venda no
sedentària realitzada a les vies públiques de la ciutat de Manresa amb motiu de
les Fires Tradicionals (Sant Andreu i l'Ascensió) i altres Diades i festes
tradicionals, sense perjudici del que s'estableix a la seva regulació específica.
Disposició addicional segona
Sense perjudici de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança, la
neteja i la recollida de residus s'haurà de subjectar a la resta de normativa que
reguli aquests aspectes i específicament a la normativa municipal vigent en
cada moment.
Disposició addicional tercera
La creació de nous mercats es podrà aprovar per resolució de l'alcaldia,
donant-se compte al Ple de la Corporació i informació pública al taulell
d'anuncis. L'activitat de venda i les instal·lacions d'aquests nous mercats
s'hauran de subjectar a les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança.

Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordenança Municipal reguladora de la Venda no sedentària
aprovada el 29 de març de 1985.
Manresa, 19 de gener de 2006.
L'Alcalde-President, Jordi Valls i Riera.
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