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CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Article 1. OBJECTE
El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en els
mercats ambulants i fires artesanes del terme municipal de Begur, sota els principis de la llibertat de
mercat i la salvaguarda dels drets del consumidor, d'acord amb el que disposa l'article 9 i següents del
Decret-Legislatiu 1/1993, de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL II
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Article 2. CONCEPTE I DEFINICIÓ
El mercat ambulant és aquell centre d'activitats comercials realitzades fora d'un establiment comercial
permanent, de caràcter periòdic i exercides en installacions desmuntables o transportables, incloent-hi
els camions-botiga, dintre d'un perímetre urbà autoritzat, que comprèn la venda al detall d'articles
alimentaris, d'articles de simple ús, dintre del marc de la legislació vigent.
El municipi de Begur forma part del moviment Città Slow. L’origen d’aquest moviment es va crear a
Itàlia a partir de la filosofia de l’Slow food. Són ciutats on es dóna preferència a aparcar les presses i
gaudir de cada minut. La Città Slow és un segell de qualitat turística que s’atorga a aquelles localitats que
compten i promocionen una gastronomia autòctona, ecològica i de qualitat, amb productes artesanals i
llocs tradicionals per menjar.
A part d’aquests requisits, per tal d’obtenir el segell de qualitat, els centres urbans de les poblacions han
de ser de vianants i apostar per una arquitectura mediambiental que promocioni espais històrics i prioritzi
les zones verdes i els parcs.
Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I SITUACIÓ
El present Reglament serà d'aplicació en els mercats ambulants i fires artesanes dintre del terme
municipal de Begur, i que actualment són constituïts pels mercats setmanal de la Vila, la Platja de Sa
Riera, de la Platja del Racó i les fires artesanes del centre del pobel, sens perjudici d’altres que es puguin
crear. L'Ajuntament determinarà l'emplaçament dels mercats i les fires, i els seus límits en funció de les
característiques i disponibilitats d'espai. En el moment d’entrada en vigor d’aquest reglament
l’emplaçament del mercat setmanal serà el que hagi determinat l’Ajuntament.
Article 4. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE LLOCS AL MERCAT
4.1 Una vegada aprovat el reglament de mercat del municipi de Begur, l'Ajuntament determinarà el
nombre de llocs al mercat per emplaçar- ho en el lloc que reuneixi les millors condicions possibles, tant
per la seva situació, com pel que fa a les seves condicions intrínseques (lloc asfaltat, installacions,
serveis, circulació de vehicles, etc.).
4.2 L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol lloc de venda en
consideració als interessos del mercat, per necessitats urbanístiques o per la realització d’activitats
culturals, esportives, lúdiques o semblants organitzades per l’Ajuntament o autoritzades pel mateix.
4.3. Mercat tancat: Un cop adjudicats tots els llocs de venda com a fixos, els mercats setmanals o fires
artesanes de Begur tindran la consideració de mercats tancats, no admetent-se més parades si no hi ha
baixes per anulació o renúncia, d’alguna de les autoritzacions adjudicades.
4.4. Es prohibeix la installació de parades davant de l’Ajuntament tant pels mercats com les fires
artesanes.
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Article 5. CELEBRACIÓ I HORARIS
Un dels mercats ambulants de Begur, el de la Vila, es celebrarà tots els dimecres de l'any als carrers
Ventura Sabater, Plaça Esteva i Cruañas, Plaça de l’Església, Plaça de la Vila, Plaça Comas i Ros, C.
Bonaventura Carreras, C. Sant Pere, Plaça Pella i Forgas i C. Forgas i Elies.
El mercat ambulant, de la Platja de Sa Riera, es celebrarà tots els dimarts i dissabtes dels mesos d’estiu
(a partir del 15 de juny i fins el 15 de setembre) al Pl. De Sa Riera.
I l’altre mercat ambulant, el de la Platja del Racó, es celebrarà tots els divendres i diumenges dels mesos
d’estiu (a partir del 15 de juny i fins el 15 de setembre) en el pàrquing Plaça del Racó.
Només per raons de força major, degudament justificades, el mercat setmanal podrà ser anullat per
l’Alcalde o la persona en qui delegui.
Al mercat del centre de la Vila, els llocs de venda s’installaran des de les 6 hores a les 9 hores del matí i
es retiraran des de les 13 hores a les 15 hores.
Al mercat de la Platja de Sa Riera, l’horari de venda serà de les 11 hores a les 23 hores. El muntatge es
podrà fer a partir de les 9 hores i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 24 hores.
Al mercat de la Platja del Racó, l’horari de venda serà de les 11 hores a les 23 hores. El muntatge es
podrà fer a partir de les 9 hores i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 24 hores.
A les fires artesanes al centre de la Vila, l’horari de venda serà de les 18 hores a les 23 hores. El
muntatge es podrà fer a partir de les 16 hores i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans
de les 24 hores.
A les fires artesanes de Sant Pere, fira del Mar, fira Rebaixes i fira Alimentació, els llocs de venda
s’installaran des de les 6 hores a les 9 hores del matí i es retiraran des de les 20 hores a les 21 hores.
La Fira d’Indians: veure Capítol X Regulació Mercats i Fires específiques, secció VI.
Fora de l’horari de formació i muntatge dels llocs de mercat, no es permetrà la installació ni
desmuntatge de parades.
Article 6. PRODUCTES DE VENDA
Els llocs de venda del mercat es podran destinar a la venda dels productes següents:
1. Articles tèxtils i de confecció
2. Calçats
3. Pells i articles de cuiro
4. Perfumeria
5. Pintura-escultura
6. Fruites i verdures
7. Altres productes alimentaris
8. Plantes i flors
9. Ceràmica
10. Antiguitats
11. Ferreteria
12. Música
13. Joguines
14. Productes artesanals
15. Bijuteria i complements
16. Esparter
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CAPÍTOL III
DE LES ACTIVITATS
Article 7. RETOLAR ELS PREUS DELS PRODUCTES
Les parades només podran expedir els gèneres i productes corresponents a l'autorització municipal, i tots
els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament assenyalat el seu preu.
7.1. Sense la corresponent autorització no es podrà canviar d’activitat. Les parades que tinguin a la
venda articles tèxtils, podran disposar d’un emprovador dins l’espai d’aquesta parada.
Article 8. DIMENSIONS DE LES PARADES
Les parades podran tenir unes dimensions d’un metre i mig lineals com a mínim i un màxim de deu
metres lineals, excepte els camions botiga que podran assolir els 8-10 metres linials. Es respectaran
aquelles dimensions que en anys anteriors ja existien; s'exceptuen els camions botiga, que hauran de
sollicitar-ho a l'època de renovació de la llicència per introduir-ho a la mateixa època i sempre que
l'emplaçament del mercat i l'espai físic ho permetin.
8. 1. La fondària del lloc de venda serà de dos metres i mig, excepte en els llocs que no sigui possible per
falta d’espai, comprenent un metre de taulell, mig metre de passadís de venda i un metre per utilitzar de
magatzem. El toldo de les parades no podrà sobrepassar aquestes mides. Els articles ofertats hauran
d'exposar-se a una distància del sòl no inferior a 80 centímetres. S’exceptuen aquells productes que per
les seves característiques de pes i volum no permetin ser exposats a aquesta alçada. L’Ajuntament
establirà la zona que ha d’ocupar la parada (línia de sortida i de darrera la parada).
8. 2. Entre cada lloc de venda caldrà mantenir una distància de separació de mig metre sense cap mena
d’utilització o d’ocupació. Té com a finalitat separar els llocs, el pas de venda i el pas de persones. No
podrà ser ocupat per cap mena d'article ni altres elements que impossibilitin el pas, i queda taxativament
prohibit ocupar-lo per cap dels dos llocs confrontats.
Les parades que darrera seu tinguin un establiment comercial no podran tapar-lo amb tendals o altres
elements, permetent en tot cas la visió de l’establiment comercial des de la via pública. L’Ajuntament
podrà autoritzar-hi la venda en la modalitat de camions-botiga, sempre que els titulars d’aquests vehicles
presentin la certificació d’idoneïtat del Server Territorial de Promoció de la Salut.

CAPÍTOL IV. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
Article 9. LLICÈNCIES MUNCIPALS
9.1. Per a l’exercici de l’activitat regulada en aquest Reglament cal sol.licitar prèviament la corresponent
llicència municipal i satisfer les taxes i preus públics que s’estableixen en les ordenances fiscals per a
cada exercici.
9.2. Tots els marxants que assisteixin als mercats de la via pública d'aquesta vila hauran d'obtenir la
corresponent autorització municipal i la targeta d'identificació municipal. Cap venedor no podrà establirse sense haver obtingut la indicada autorització, que haurà d'ésser exhibida de manera visible i
permanent als llocs de venda. No es permetrà la modificació del lloc de venda assignat per l’Ajuntament
sense autorització municipal prèvia.
9.3. Els serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica i Seguretat proposaran un plànol de la disposició
de cada fira o mercat amb l’espai disponible per la fira i la distribució de les parades atenent
principalment als següents criteris: seguretat de les persones, mobilitat de les persones i els vehicles,
distància respecte als immobles, ocupació i usos dels espais públics i el valor de la fira en relació a
l’objectiu de promocionar l’activitat turísticament i econòmicament de Begur.
9.4. A l’hora de distribuir les parades s’intentarà que aquelles que participin al mercat setmanal durant
tot l’any puguin ocupar el mateix lloc, durant el mercat d’estiu.
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Article 10. SOLLICITUDS
Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a l’Àrea
de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre d’Entrada de la
Corporació o a la seva pàgina web www.begur.cat, i haurà de contenir com a mínim les següents dades:
•
NOM I COGNOMS del titular, fotocòpia del DNI/NIE o passaport, domicili o correu electrònic a
efectes de notificacions
•
Número de telèfon on es pugui localitzar fàcilment
•
La fira en què es vol participar
•
Dimensions de la parada i producte
Amb la següent sollicitud s’haurà d’acompanyar una còpia dels documents següents:
•
3 fotografies tamany carnet
•
Document acreditatiu d’alta i últim rebut d’ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social en el
règim d’autònoms.
•
Quan es tracti de comerciants estrangers, acreditació d'estar en possessió del permís de
residència i de treball.
•
Document acreditatiu de constitució d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de la
parada.
•
Carnet del Centre Català d’Artesà, si se’n disposa. Es valorarà als sollicitants que l’aportin.
•
Descripció i fotografies del material objecte d’exposició i venda.
•
En el cas de sollicitud de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una còpia del
certificat de formació en manipulació d’aliments de tots els membres de la parada, que
substitueix l’antic carnet de manipulació d’aliments.
El número de lloc s’adjudicarà atenent al producte que es comercialitzi, a la disponibilitat que es
comercialitzi, a la disponibilitat d’espai, a les mides de la parada del marxant. L’adjudicació del lloc serà a
càrrec exclusiu de l’Ajuntament.
Les sollicituds de renovació de la corresponent llicència municipal pel mercat setmanal, s’hauran de
presentar-se a l'Ajuntament en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de març de cada any . Si
transcorregut el termini manca la documentació, es produirà la caducitat de la concessió de la nova
llicència municipal.
Article 11. CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
L'Ajuntament autoritzarà anualment l'ocupació de cada lloc de venda després d'una petició prèvia de
l'interessat. Els venedors que ja gaudeixin de llicència municipal de parada fixa la conservaran i es
respectarà la seva antiguitat, llevat del que disposa l’article següent, o en el supòsit que es deixi sense
efecte l’autorització per alguna de les circumstàncies previstes en el present Reglament. Les vacants es
proveiran d’acord amb el que disposa l’art.19.
Així mateix, a les fires que correspongui, es valoraran especialment aquelles sollicituds que garanteixin
la promoció de la producció autòctona de la comarca.

Article 12. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
L’autorització es concedirà pel termini d’un any, conclòs el qual els ocupants del lloc de venda podran
continuar ocupant-los fins el moment en què l’Ajuntament concedeixi les noves autoritzacions. En el
supòsit de reestructuració del mercat que hagi d’ocasionar la supressió de determinats llocs, es
respectarà l’ordre de prelació fixat per l’antiguitat dels venedors en el mercat.
Article 13. PAGAMENT DE LES TAXES MUNICIPALS
Caldrà acompanyar la següent documentació:
a) Les taxes i els preus públics per l’adjudicació de la llicència seran els establerts per cada exercici
en les ordenances fiscals corresponents.
b) El termini de pagament de les taxes municipals serà en el moment de presentar la instància

al registre d’entrada de l’Ajuntament.
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c) En el cas de les fires artesanes es realitzarà el pagament de les taxes municipals, un cop
adjudicada la parada de venda. L’interessat rebrà per escrit els documents amb explicació de com s’ha
de realitzar el pagament i el termini. Les condicions econòmiques per participar a les fires es trobaran
detallades a les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Begur.
d) Els col.lectius d’artesans, per a participar a les fires artesanes durant l’estiu, hauran d’abonar una
fiança alhora de sol.licitar una fira, segons les ordenances fiscals, la qual es retornarà al col.lectiu
sempre que, un cop finalitzada la fira ho sol.liciti mitjançant instància adreçada a l’àrea de promoció
econòmica, adjuntant el rebut original del pagament i detallant un número de compte bancari, previ
informe favorable de la policia local del municipi.
e) Pagament fora de termini: Els rebuts que no hagin estat fets efectius durant l’esmentat període
seran cobrats per la via d’apressament amb el recàrrec del 20% perdent els interessats els drets
sobre els respectius llocs fixos reservats per a ells, en el supòsit que prèvia notificació i en el termini
de vuit dies no compleixin amb la indicada obligació. Conseqüentment, els referits llocs quedaran
lliures per a l’adjudicació als venedors inscrits a la llista d’espera.
f)
Si per causes justificades el marxant renuncia a participar a la fira o mercat haurà de notificar-ho
per escrit a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur amb la màxima antelació
possible. Aquest no tindrà dret al retorn de la taxa municipal abonada.
Article 14. RECEPCIÓ DE LA LLICÈNCIA I DE LA TARGETA D'IDENTIFICACIÓ MUNICIPALS PER ALS
MARXANTS
La recepció de la llicència i de la tarjeta d'identificació municipals serà posterior a la sollicitud i s’hauran
de recollir durant tot el mes d’abril de cada any a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Begur, previ pagament de les taxes i preus públics establerts a les ordenances fiscals corresponents. En
cas de no recollir-la, s’entendrà que no hi estan interessats i això comportarà la baixa automàtica de la
llista de fixos i passarà el torn a la llista d’espera amb l’ordre corresponent per ocupar la baixa.
Article 15. CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE NOVES LLICÈNCIES
Amb una petició prèvia de l'interessat i la posterior comprovació de la documentació i execució dels
tràmits regulats per a la concessió de noves llicències, l'Alcalde o persona en qui delegui autoritzarà
l'ocupació de cada lloc de venda.
Article 16. CADUCITAT O ANULLACIÓ DE LA LLICÈNCIA
La concessió de la llicència podrà quedar anullada, sense dret a indemnització ni possibilitat de
reclamació, pels següents supòsits:
a) A petició del propi titular
b) Per jubilació, impossibilitat física o mort del titular
c) Per sanció
d) Per impagament de les taxes o preus públics establerts a les ordenances fiscals corresponents.
Article 17. TRANSMISSIÓ DE LES LLICÈNCIES
Les autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda no sedentària són personals i intransferibles.
Únicament per jubilació, impossibilitat física, mort i per cessament en l’activitat serà revocada
l’autorització i se n’atorgarà una de nova, si se sollicita, a favor d’una de les següents persones:
a) El cònjuge o persona amb qui es trobi lligat per anàloga relació d’afectivitat i convivència, sempre que
s’acrediti aquesta situació, o a un descendent de primer grau o un germà/na.
b) L’empleat en les tasques de venda que estigui en correcta situació legal, que porti un mínim de cinc
anys treballant en el mateix lloc de venda i que reuneixi, a més a més, els requisits de l’article 20 i
21.
c) La persona que el titular designi, prèvia sollicitud conjunta a l’Ajuntament, on ambdós interessats
comuniquin per escrit l’acord assolit. Aquest supòsit de cessió només serà possible en cas de jubilació
o malaltia impeditiva que obligui al marxant a cessar en el negoci. En aquest cas, l’Ajuntament
percebrà el dret de cessió en la forma que estableixi l’Ordenança fiscal reguladora que, en qualsevol
cas ha de consistir en una quantitat fixa per cada metre lineal de parada.
d) Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o explotació de lloc de venda amb infracció del que
disposa l’article anterior, donarà lloc a la immediata anullació municipal, pèrdua de l’antiguitat i sense
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perjudici de les altres sancions que, d’acord amb aquest Reglament, l’Ajuntament pogués imposar a
l’infractor.
Article 18. ASSISTÈNCIA OBLIGATORIA AL MERCAT
Els titulars de parades han d’assistir a tots els mercats de l’any. La manca d’assistència sense justificar
amb antellació a la celebració del mercat, si és previsible, o amb posterioritat si es per causa
sobrevinguda, comportaran les sancions previstes al règim sancionador.
18.1. Autorització d’abscències
A petició del titular d’un lloc fix durant tot l’any, podrà autoritzar-se la no assistència la mercat durant
dos mesos a l’any sense que això representi la pèrdua del seus drets adquirits.
Els interessats hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament amb el model d’instància, sense que aquesta
excedència els eximeix de pagar l’anualitat completa. Només podran acollir-se als beneficiaris d’aquest
article aquells marxants que, durant els sis mesos anterior a la data de sollicitud de l’esmentada
autorització, no hagin faltat a cap mercat, llevat dels casos degudament justificats.

CAPÍTOL V
LLISTA D'ESPERA
Article 19. LLISTA D’ESPERA
L'Ajuntament, per cobrir les vacants o baixes dels mercats, o per ampliació dels llocs, realitzarà una llista
d'espera, que tindrà exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per tal de poder regular el mercat i fer
un seguiment de la llista d 'espera. La llista d'espera estarà constituïda per totes aquelles persones que,
mitjançant instàncies, sollicitin llocs i ampliacions de parada als mercats de Begur. Es podrà donar
prioritat per entrar als mercats setmanals les parades els productes de les quals no existeixin en el
mercat setmanal, i els marxants amb residència a Begur, acreditada mitjançant el Cens municipal, en
relació als marxants de fora de la població. Únicament podran optar a l’ampliació de parada els titulars
dels llocs de venda situats en la mateixa fila del que es trobi vacant i sempre que l’ampliació no
perjudiqui tercers interessats. Tindran preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de
superfície més petita en relació als de superfície més gran. Per continuar a la llista d'espera caldrà que
els interessats renovin anualment les seves sollicituds. Perdrà el seu lloc d’antiguitat a la llista d’espera
qui acudeixi al mercat sense l’autorització prèvia.
19.1. A la llista d'espera constarà el número d'ordre corresponent, nom del sollicitant, activitat i metres.
En cas de coincidència de dia, s'optarà per ordre alfabètic.
CAPITOL VI
DELS COMERCIANTS
Article 20. REQUISITS PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats i fires de Begur els marxants hauran de complir
els següents requisits:
a) Ser persona física.
b) Estar donats d'alta a l'epígraf o als epígrafs corresponents a la quota de l'impost d'activitats
econòmiques.
c) Estar donats d'alta en el Règim de la Seguretat Social que els correspongui (agrari o normal).
d) En cas de treballadors, a més d'autònoms, estar d'alta com a tal a l'empresa.
e) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions aplicables als productes que tinguin a la
venda.
f) Disposar de la corresponent autorització municipal per exercir la venda no sedentària.
g) Disposar de la corresponent tarjeta de transport els que així ho precisin per desenvolupar la seva
activitat.
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h) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que estan en possessió dels
permisos de residència i de treball per compte propi. Així com acreditar el compliment d’allò que
estableix la normativa específica vigent.
i) Parar en el lloc autoritzat.
j) Exhibir permanentment en lloc visible de la parada la targeta d'identificació municipal, juntament amb
la corresponent llicència municipal.
k) Quan es tracti de venedors estrangers acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i
de treball per compte propi, així com acreditar el compliment d’allò que estableixin les normatives
vigents específiques.
l) Pagar els tributs que les ordenances municipals estableixin per a aquests tipus de venda.
m) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de la parada d’una cobertura mínima de 150.000
€.
Article 21. OBLIGACIONS DEL COMERCIANT
A més de les obligacions establertes de forma genèrica en el Reglament per a tots els mercats i fires, els
marxants hauran de complir les obligacions següents:
a) Muntatge i Desmuntatge de la parada
•
El titular de la llicència haurà d’installar una prada de les dimensions autoritzades al lloc i
durant l’horari assenyalats, per a la venda dels producte especificats a la llicència.
•
El muntatge es farà tot seguit i en un sol acte, tenint cura de fer el mínim soroll per no
ocasionar molèsties als veïns.
•
En el desenvolupament de la seva activitat els marxants hauran de respectar el conjunt del
mobiliari urbà, sense utilitzar-ho per a l’activitat pròpia.
•
L’Ajuntament de Begur podrà modificar els esmentats horaris d’obertura o tancament per
motius d’interès públic o força major.
•
La installació de les parades es farà de tal manera que permeti la gent seure en el Pedrís
Llarg, que no es podrà ocupar en cap moment amb materials de firaries i que no es dificulti
el possible pas de vehicles per la Plaça de la Vila i la Plaça de l’Església.
•
En el cas de voler fer ús del subministrament elèctric de la xarxa d’enllumenat públic
municipal, caldrà portar el material elèctric necessari per a realitzar la connexió. Tots els
artesans que assisteixin en una mateixa data, haurà de designar una persona responsable de
la connexió, que estarà obligada a signar un document acreditatiu que els subministrarà la
Policia Local, o bé signar-lo a títol personal.
b) Productes a la venda
•
Queda prohibida la venda d'aquells productes, especialment els alimentaris, que per la seva
forma de presentació o per altres circumstàncies no compleixen les normes tècnicosanitàries exigides.
•
Venda de flors i plantes. Per a l’exercici de la venda de flors i plantes els marxants podran
utilitzar directament la via pública sense necessitat de disposar de suports artificials.
•
Queda totalment prohibida la venda d’animals.
c)

Neteja
•
Higiene del lloc de venda. Els marxants hauran de mantenir el lloc de venda i el seu entorn
en perfectes condicions de neteja durant el mercat i en acabar el mateix. Els marxants han
de vetllar per la bona imatge del mercat, tant pel que fa a les mercaderies com als llocs de
venda.
•

Recollida selectiva de les deixalles. Serà també deure dels marxants, durant el mercat i la
fira i en finalitzar aquests, recollir totes les deixalles pròpies de l'activitat i dipositar-les als
contenidors de recollida selectiva que l’Ajuntament té ubicats a la Plaça Esteve i Cruañas.
Les deixalles s’hauran de recollir dins dels següents contenidors:
•
Contenidor per a la recollida orgànica
•
Contenidor pel rebuig
•
Contenidor per plàstics
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Les caixes de fusta i els cartrons hauran de ser recollits i retirats pels mateixos marxants,
emportant-se-les i quedant totalment prohibit dipositar-les als contenidors anteriorment
esmentats.
•

Utilització de contenidors per a la recollida orgànica. Els titulars dels llocs de fruites i
verdures, sense perjudici també d’altres llocs, hauran d’utilitzar els contenidors de matèria
orgànica, collocats i proporcionats per l’Ajuntament a fi de dipositar-hi les deixalles
orgàniques originades.

•

Establiments de venda d’aliments. Els marxants que regentin aquests tipus d'establiments
hauran de complir estrictament les prescripcions que contenen les reglamentacions
específiques sobre condicions higièniques dels establiments i les parades que venen aliments
a la via pública.

d) Publicitat
•
Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparells amplificadors o
similars. S'exceptuen d'aquesta prohibició els venedors de discs o cassettes, als quals es
permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum, a
criteri del funcionari encarregat del mercat, no sigui excessiu, i, en tot cas, sempre dintre
dels límits previstos a la normativa sobre contaminació acústica.
e) Prohibició d’utilització de tendals com a suport d’articles
•
No es podran collocar en els tendals ni en les marquesines dels llocs de venda mercaderies
o productes que puguin representar algun perill per als vianants, que puguin obstaculitzar el
pas tant a la via pública com en els espais de pas entre llocs de venda.
f)

Preus de venda
•
S’hauran de collocar a la vista del públic els preus dels articles que es venen, de manera
que siguin fàcilment visibles i entenedors.

g) Taxes i autoritzacions
•
Els interessats hauran de fer efectiu en base a l’Ordenança Fiscal, la corresponent taxa per
parades situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer, ambulants i rodatge
cinematogràfic.
h) Informació i responsabilitats
•
Si per causes justificables l’expositor renuncia a participar al mercat o fira haurà de notificarho per escrit a l’Ajuntament de Begur amb la màxima antelació possible.
•
Els marxants han de tenir a disposició dels consumidors fulls de reclamació/denúncia.
•
Els comerciants han d’informar a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur de
qualsevol variació a les dades del titular de la llicència que consten a la sollicitud.
•
Els comerciants hauran de responsabilitzar-se a danys a tercers que puguin ocasionar amb
ocasió de la seva participació a la fira.
CAPÍTOL VII
DELS LLOCS DE VENDA
Article 22. OCUPACIÓ DELS LLOCS DE VENDA
Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l'autorització. Únicament per malaltia o per
una altra raó de força major, degudament justificada davant l'Ajuntament, podran ser ocupats pel
cònjuge, un fill, o una persona treballadora que estigui donada d’alta en el Règim de la Seguretat Social.
Les esmentades persones restaran obligades a tenir el mateix article de venda, a utilitzar el mateix
vehicle i les installacions del titular.
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Article 23. NO UTILITZACIÓ DELS LLOCS DE VENDA
Les autoritzacions caducaran i quedaran, en conseqüència, sense efectes, per manca d’ús del lloc de
venda durant tres mercats consecutius i cinc alternatius a l’època estival, sense justificació. No es tindran
en compte els dies que, per inclemències metereològiques, l’ocupació del mercat sigui inferior al seixanta
per cent dels llocs de venda.
CAPÍTOL VIII
REGULACIÓ MERCATS I FIRES ESPECÍFIQUES
Secció I. Fira del Mar, Fira Botiga al Carrer i Fira Rebaixes
Article 24. OBJECTE
A petició de l’Associació de Comerciants de Begur es podrà celebrar la Botiga al Carrer i la Fira Rebaixes.
La disposició de les parades i l’ocupació de la via pública l’organitzarà l’Àrea de Promoció Econòmica i
l’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Begur.
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes i/o articles
d’elaboració artesana, així com de caire cultural d’un collectiu d’artesans, si quan aquestes activitats es
realitzin en espais o carrers de la via pública de Begur. Aquestes activitats no podran superar el nombre
de dues autoritzacions en un mateix recinte, installació o espai públic.
Article
a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)

25. UBICACIÓ, DATES DE CELEBRACIÓ I SOLLICITUDS
El dia 1 de maig es celebrarà la Fira del Mar i la Fira Botiga al carrer.
El dia 11 de setembre es celebrarà la Fira Rebaixes.
L’horari del muntatge serà de les 6 hores a les 9 hores del matí i es retiraran de les 20 hores a
les 21 hores. El desmuntatge i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 22
hores.
Ambdues fires s’ubicaran a la Plaça de l’Església i Carrer Sant Pere.
També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats
en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que tingui
la suficient cabuda i la finalitat diposi dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i
també de la Policia Local.
Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar instància adreçada a
l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre
d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació que es sollicita als articles 10,
20 i 21 d’aquest Reglament.
Termini presentació de la instància per participar a la Fira del Mar, Fira Botiga al Carrer i Fira
Rebaixes: 1 febrer al 31 de març de cada any.
Els col.lectius hauran de presentar una breu descripció i fotografies de les diferents parades que
formaran part del col.lectiu al dia sol.licitat.
Els col.lectius per tal de participar a la fira, a part d’abonar les taxes corresponents, hauran
d’abonar una fiança. L’import estarà establert a les Ordenanaces Fiscals de cada any de
l’Ajuntament. Aquesta es retornarà un cop finalitzada la fira i previ informe favorable de la policia
local, sempre que, el col.lectiu faci arribar una instància amb el rebut original i un número de
compte bancari a: Àrea de Promoció Econòmica, Av. Onze de Setembre, 5 17255 Begur. Sense el
rebut original no es podrà procedir al retorn de la fiança.
Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a totes els mercats i fires artesanes.

Secció II. Fira Artesana
Article 26. OBJECTE
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes i/o articles
d’elaboració artesana, així com de caire cultural, quan aquestes activitats es realitzin en espais o carrers
de la via pública de Begur. Aquestes activitats no podran superar el nombre de dues autoritzacions en un
mateix recinte, installació o espai públic.
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Article 27. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ I SOL.LICITUDS
Els mercats artístics i de productes artesanals es duran a terme a la temporada d’estiu, setmana santa,
festes nadalenques, caps de setmana concrets i altres dies no periòdics. També amb caràcter
excepcional, de forma motivada i per interès públic, podran ser autoritzats en altres indrets del municipi,
sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que tingui la suficient cabuda i la finalitat disposi
dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i també de la Policia Local.
a) Les fires d’artesania se celebraran en els següents emplaçaments: Al centre del poble, Plaça de
l’Església i carrer Sant Pere, tots els dimarts, dijous i diumenges dins del període del 15 de juny
al 15 de setembre.
b) L’horari de venda a les fires del centre del poble serà de les 18.00 hores a les 23.00 hores. El
muntatges es podrà fer a partir de les 16.00 hores i les tasques de desmuntatge i recollida
hauran d’haver finalitzat abans de les 24.00 hores.
c) A l’instància de sollicitud de fires artesanes, es detalla quines d’elles són dirigides a artesans
individuals o bé collectius. En el cas dels col.lectius hauran de presentar una breu descripció i
fotografies de les diferents parades que formaran part del col.lectiu al dia sol.licitat.
d) També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats
en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que
tingui la suficient cabuda i disposi de l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i també
de la Policia Local.
e) Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a
l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre
d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació que es sollicita a l’article 10, 20
i 21 d’aquest Reglament.
f) Termini presentació de la instància del 1 de febrer al 30 d’abril de cada any.
g) Termini presentació de la instància per la Fira Artesana de Setmana Santa del 1 de gener al 28 de
febrer de cada any.
h) Els col.lectius per tal de participar a la fira, a part d’abonar les taxes corresponents, hauran
d’abonar una fiança. L’import estarà establert a les Ordenanaces Fiscals de cada any de
l’Ajuntament. Aquesta es retornarà un cop finalitzada la fira i previ informe favorable de la policia
local, sempre que, el col.lectiu faci arribar una instància amb el rebut original i un número de
compte bancari a: Àrea de Promoció Econòmica, Av. Onze de Setembre, 5 17255 Begur. Sense el
rebut original no es podrà procedir al retorn de la fiança.
i) Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a tots els mercats i fires artesanes.

Secció III. Fira Pintura
Article 28. OBJECTE
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes i/o articles de
pintura de collectius de pintura. Aquestes activitats no podran superar el nombre de dues autoritzacions
en un mateix recinte, installació o espai públic.
Article 29. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ I SOLLICITUDS
a) La fira pintura es durà a terme a la temporada d’estiu, setmana santa i altres dies no periòdics.
S’ubicaran a la Plaça de l’Església i Plaça de la Vila.
b) L’horari de venda serà de les 18 hores a les 23 hores. El muntatges es podrà fer a partir de les 16
hores i les tasques de desmuntatge i recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 24 hores.
c) També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats
en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que
tingui la suficient cabuda i disposi dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i
també de la Policia Local.
d) Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a
l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre
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d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació que es sollicita a l’article 10, 20
i 21 d’aquest Reglament.
e) Termini presentació de la instància del 1 de febrer al 30 d’abril de cada any.
f) Termini presentació de la instància per la Fira Pintura de Setmana Santa del 1 de gener al 28 de
febrer de cada any.
g) Els col.lectius hauran de presentar una breu descripció i fotografies de les diferents parades que
formaran part del col.lectiu al dia sol.licitat.
h) Els col.lectius per tal de participar a la fira, a part d’abonar les taxes corresponents, hauran
d’abonar una fiança. L’import estarà establert a les Ordenanaces Fiscals de cada any de
l’Ajuntament. Aquesta es retornarà un cop finalitzada la fira i previ informe favorable de la policia
local, sempre que, el col.lectiu faci arribar una instància amb el rebut original i un número de
compte bancari a: Àrea de Promoció Econòmica, Av. Onze de Setembre, 5 17255 Begur. Sense el
rebut original no es podrà procedir al retorn de la fiança.
i) Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a tots els mercats i fires artesanes
Secció IV. Fira Sant Pere
Article 30. OBJECTE
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes i/o articles
d’elaboració artesana, així com de caire cultural. Aquestes activitats no podran superar el nombre de
dues autoritzacions en un mateix recinte, installació o espai públic.
Article
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

31. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ I SOLLICITUD
La Fira de Sant Pere es celebra un dissabte, segons quan sigui Sant Pere.
S’ubicaran a la Plaça de l’Església, carrer Sant Pere i Plaça Pella i Forgas.
L’horari del muntatge serà de les 6.00 a les 9.00 hores i es retiraran des de les 20 a les 21 hores.
El desmuntatge i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 22.00 hores.
També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats
en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que tingui
la suficient cabuda i disposi dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i també de la
Policia Local.
Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a
l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre
d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació que es sollicita a l’article 10, 20
i 21 Reglament.
Termini presentació de la instància del 1 de febrer a l’30 d’abril de cada any.
Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a tots els mercats i fires artesanes

Secció V. Fira Alimentació
Article 32. OBJECTE
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells productes i/o articles
d’elaboració pròpia. Aquestes activitats no podran superar el nombre de dues autoritzacions en un mateix
recinte, installació o espai públic.
Article 33. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ I SOLLICITUDS
a) La Fira Alimentació es celebrarà el tercer diumenge del mes de juliol i agost. S’ubicaran a la Plaça
de l’Església.
b) L’horari del muntatge serà de les 6.00 a les 9.00 hores i es retiraran des de les 20.00 a les 21.00
hores. El desmuntatge i les tasques de recollida hauran d’haver finalitzat abans de les 22.00
hores.
c) També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per interès públic podran ser autoritzats
en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte, installació o espai públic que tingui
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la suficient cabuda i disposi dels informes favorables dels serveis tècnics municipals i també de la
Policia Local.
Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància adreçada a
l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament en el Registre
d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació que es sollicita a l’article 10, 20
i 21 d’aquest Reglament.
Termini presentació de la instància del 1 de febrer a l’30 d’abril de cada any.
Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a tots els mercats i fires artesanes
Carnet de manipulació d’aliments.
Caldrà complir les mesures higiènico-sanitàries actualment vigents.

Secció VI. Fira d’Indians
Article 35. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ
La Fira d’Indians es celebrarà el primer cap de setmana de setembre, és a dir, divendres, dissabte i
diumenge. Les parades s’ubicaran al centre del poble i al Parc de l’Arbreda.
Article 36. SOLLICITUDS
Les sollicituds s’hauran de formalitzar mitjançant una instància al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de
Begur. El model està disponible a www.begur.cat, www.firaindians.com. Cal tenir en compte que hi ha
dos models diferents de sollicitud, segons els productes de venda.
El termini de presentació de sollicituds serà de l’1 d’abril al 30 de juny de cada any, ambdues dates
incloses.
A la sollicitud ha de constar-hi el següent:
•
Dades personals
•
Carnet del Centre Català d’Artesà, si se’n disposa. Es valorarà als sollicitants que l’aportin.
•
Carnet de manipulació d’aliments per les parades de menjar i beguda. Es valorarà als sollicitants
que l’aportin.
•
Breu descripció i fotografies del material objecte d’exposició i venda.
• L’Ajuntament dóna prioritat a les sollicituds de les Associacions, entitats, etc. empadronades al
municipi de Begur.
• La manca de comunicació, dins del termini legal màxim, de la resolució adoptada podrà ser
considerada com a desestimació per silenci administratiu d’acord amb allò que preveu l’article 43 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
• El fet d’haver participat en anteriors edicions no garanteix la concessió d’una llicència per a aquest
any.
• La Comissió de la Fira de l’Ajuntament valorarà individualment cada sollicitud i, en cas de ser
aprovada, decidirà l’emplaçament de la parada en funció de les necessitats de la fira.
• Si el nombre de sollicituds per ocupació de via pública amb parades, de qualsevol tipus, és superior
als llocs disponibles, la Comissió de la Fira assignarà les llicències per sorteig.
• Els responsables de les parades seleccionades hauran de responsabilitzar-se de la infraestructura de la
parada (taules, installació elèctrica –es demana que sigui de baix consum–, cadires, etc..).
• Les parades hauran d’estar correctament ambientades i decorades amb la temàtica indiana, procurant
mantenir una estètica que es correspongui amb l’esperit de la fira.
• Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic.
• Queda prohibida l’exposició de productes que per a les seves característiques constitueixin una
molèstia per als expositors o visitants de la Fira.
• Queda prohibida la música individual.
• La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta ofereixi productes
relacionats amb Cuba o amb la cultura indiana.
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• La comissió es reserva el dret de retirar, en el transcurs de la fira, aquells productes que no
compleixin els requisits que marquen les bases.
• L’Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o productes durant el
transcurs de la Fira.
• Els llocs de venda de beguda i menjar hauran de complir les normes sanitàries i de manipulació
d’aliments.
• L’Ajuntament no es fa responsable en el cas que les parades de menjar i beguda ofereixin algun dels
seus productes en mal estat.
• Les parades per a la venda de begudes, les de venda de menjar, i les de menjar i beguda, tenen unes
zones establertes, uns horaris determinats i diferenciats segons la ubicació i una disposició definida. Els
interessats en obtenir un lloc de venda per algun d’aquest productes, hauran de fer constar a la sollicitud
la zona de preferència (aquesta informació la lliurarà l’Ajuntament).
• Una persona responsable de
l’Ajuntament recorrerà les parades per verificar que estan ben
ambientades i si es compleix amb la normativa.
• L’ incompliment d’aquestes condicions serà motiu d’exclusió a la selecció d’adjudicació de les parades
per la següent Fira.
Article 37. CONDICONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT DE LA TAXA D’OCUPACIÓ

Un cop concedida la parada, el sol.licitant rebrà per escrit els documents amb explicació de
com s’ha de realitzar el pagament i el termini. Les condicions econòmiques per participar a la
fira es trobaran detallades a les Ordenances Fiscals de cada any de l’Ajuntament de Begur.
Article 38. OBLIGACIONS DEL COMERCIANT
A més de les obligacions establertes de forma genèrica en el Reglament per a tots els mercats i fires, les
parades que participin a la Fira d’Indians tindran les obligacions següents:
a) Els interessats en participar a la Fira d’Indians hauran de fer efectiu la corresponent taxa de l’1 al
10 d’agost de cada any, prèvia notificació d’adjudicació del lloc.
b) Els responsables de les parades seleccionades hauran de responsabilitzar-se de la infraestructura
de la parada (taules, installació elèctrica – es demana que sigui de baix consum-, cadires, etc.).
c) Les parades hauran d’estar correctament ambientades i decorades amb la temàtica indicada,
procurant mantenir una estètica que es correspongui amb l’esperit de la fira.
d) Els preus dels productes hauran d’estar exposats al públic.
e) Queda prohibida l’exposició de productes quer per a les seves característiques constitueixin una
molèstia per als expositors o visitants de la Fira.
f) Queda prohibida la música individual.

Secció VII. Fira de Nadal
Article 39. OBJECTE
L’objecte de la normativa és donar un marc d’exposició i venda a tots aquells establiments comercials de
Begur. Des de l’associació de comerciants de Begur organitza el muntatge de les parades així com la
decoració conjunta.
Article 40. UBICACIÓ I DATES DE CELEBRACIÓ
La Fira de Nadal es celebrarà durant el Pont de la Constitució de desembre. S’ubicaran a la Plaça de
l’Església, Plaça de la Vila i C. Sant Pere. També amb caràcter excepcional, de forma motivada i per
interès públic podran ser autoritzats en altres indrets del municipi, sempre i quan sigui un recinte,
installació o espai públic que tingui la suficient cabuda i la finalitat disposi dels informes favorables dels
serveis tècnics municipals i també de la Policia Local.
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Article 41. SOLLICITUDS I OBLIGACIONS DELS COMERCIANTS
a) Podran sollicitar la seva participació a la Fira de Nadal totes els establiments comercials
installats al municipi de Begur. Els interessats en participar a la Fira de Nadal hauran de
presentar el seu interès al President de l’Associació de Comerciants de Begur.
b) La comissió organitzadora valorarà si poden participar artesans de fora del municipi de Begur,
sempre que el producte s’adeqüi a les característiques de la Fira de Nadal.
c) Els artesans de fora del municipi de Begur i interessats en participar a la Fira de Nadal hauran de
presentar una instància adreçada a l’Àrea de Promoció Econòmica d’acord amb el model facilitat
per l’Ajuntament en el Registre d’Entrada de la Corporació, juntament amb tota la documentació
que es sollicita a l’article 20 i 21 d’aquest Reglament.
d) Les parades hauran d’oferir els següents productes: Plantes i arbres nadalencs, productes
decoratius i ornamentació nadalenca, pessebres i tió (figuretes, molsa, serradures, suro, etc),
productes alimentaris nadalencs i begudes: torrons, neules, massapà, vins, caves i licors,
bijuteria, artesania, regals nadalencs.
e) Termini presentació de la instància de l’1 al 31 d’octubre de cada any.
f) Els marxants hauran de complir totes les obligacions establertes de forma genèrica en el
Reglament per a totes els mercats i fires artesanes.
g) Les parades de venda de begudes i menjar hauran de complir les normes sanitàries i de
manipulació d’aliments.
h) Caldrà complir les mesures higiènico-sanitàries actualment vigents.
CAPÍTOL IX
RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS
Article 42. INFRACCIONS
Les infraccions del present Reglament podran considerar-se: greus i molt greus.
1. SERAN CONSIDERADES INFRACCIONS GREUS
a) L'incompliment de qualsevol de les disposicions que es contenen en el present Reglament, llevat que
se'ls assigni la qualitat de greus o molt greus.
b) La manca de tracte correcte respecte dels clients o altres venedors.
c) La provocació de baralles o actes violents, o la participació en elles.
d) L’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
e) La reincidiència en infraccions considerades lleus donarà lloc a que siguin considerades com a
infraccions greus.
f) La no exhibició de l'autorització municipal en un lloc ben visible durant la celebració del mercat.
g) La variació de l'emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització.
h) La circulació amb vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores establertes.
i) La manca d’assistència al mercat sense justificació.
j) No disposar de la documentació de compra o fabricació dels articles posats a la venda.
k) Abocaments de deixalles incontrolats al terra, (sòlid o líquid). Deixar bosses de deixalles o papers
escampats pel terra i no portar les deixalles generades als contenidors de recollida selectiva que
l’Ajuntament té ubicats a la Plaça Esteva i Cruañas. Les caixes de fusta i els cartrons hauran de ser
recollits i retirats pels mateixos marxants, emportant-se-les i quedant totalment prohibit dipositar-les
en els diferents contenidors de recollida de residus.
l) L'exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
m) La reincidiència en infraccions considerades greus donarà lloc a què siguin considerades com a
infraccions molt greus.
2. SERAN CONSIDERADES INFRACCIONS MOLT GREUS
a) Els traspassos o cessions o qualsevol transferència del titularitat o explotació dels llocs de venda.
b) La manca de pagament de les taxes municipals després d'haver estat requerit expressament.
c) L'exercici de la venda sense autorització municipal, tractant-se de marxants fixes, per no haver
sollicitat la renovació o no recollir l’autorització en els terminis establerts en el present Reglament.
d) Disposar de personal sense estar donat d'alta a la Seguretat Social.
e) L'ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que figuren a l'autorització municipal.
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f) La manca de netedat de la parada i dels productes exposats.
g) La participació de menors en la venda del mercat.
h) La venda o exposició en els mercats de productes fiscalitzats, imitacions o robats. La comissió
d’aquesta infracció, en cas que sigui objecte d’obertura de diligències judicials, comportarà l’adopció
de la suspensió de la llicència mentre durin aquestes, com a mesura cautelar, i en tot cas per un
temps màxim equivalent a la sanció que es pugui imposar.
i) La manca de respecte o consideració cap a l'assentador municipal o a la resta de personal assignat a
realitzar el seu servei en el mercat.
j) La comissió de més de dues faltes greus en un any natural.
k) L’impagament de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança amb resolució ferma en via
administrativa.
Article 43. SANCIONS
Les infraccions de caràcter greu podran ser sancionades amb:
a) Suspensió temporal de la llicència per un termini de 3 mesos.
b) Les sancions que comportin la retirada o suspensió temporal de l’autorització municipal només
podran complir-se del 15 de juny al 15 de setembre.
c) No donaran lloc a la devolució de les taxes satisfetes ni a indemnització ni compensació de cap
mena.
d) Multa entre 51 i 200 €.
Les infraccions molt greus podran ser sancionades segons la naturalesa de l’infracció:
a) En els traspassos, cessions o qualsevol transferència de titularitat o explotació dels llocs de
venda, amb anullació definitiva de l’autorització municipal al marxant titular i amb la no
concessió de nova autorització municipal, durant un termini de 10 anys.
b) En l’exercici de venda sense autorització municipal, amb la no concessió d’autorització durant un
termini de 7 anys, i amb la pèrdua, si fos el cas, del lloc que li correspongués en la llista d’espera.
c) De les infraccions de caràcter molt greu se’n passarà avís al Servei Territorial del Comerç,
Consum i Turisme als efectes de la Llei 1/83 de 18 de febrer, i Decret 459/83, de 18 d’octubre. El
procediment a aplicar serà l’especial sancionador de la Llei de Procediment Administratiu.
d) Multa entre 201 i 500 €
e) Les sancions que comportin la retirada definitiva de l’autorització no donaran lloc a la devolució
de les taxes satisfetes ni a indemnització ni compensació de cap mena. L'Ajuntament no podrà
imposar mai cap de les sancions a què es refereixen els articles anteriors prescindint del
procediment sancionador regulat a la Llei de procediment administratiu corresponent.
f) Per graduar les faltes i les sancions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant
sota el principi de proporcionalitat, cal tenir en compte:
a. La intencionalitat.
b. La pertorbació del bon desenvolupament del mercat.
c. Els danys produïts a l’Ajuntament, als usuaris del mercat o a la resta de marxants.
d. La reincidència en les faltes.
e. La participació en la comissió de la falta. En tot cas, s’entendran com a responsables de
la comissió de les infraccions relacionades amb l’activitat i regulades en el present
Reglament, els titulars de l’autorització administrativa, ja sigui per haver-les comès
directament o per haver permès que persones vinculades amb la seva parada les hagin
comès.
CAPÍTOL X
PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DEL MERCAT
Article 44. L'ASSENTADOR MUNICIPAL
L'assentador municipal romandrà als mercats, coordinant-los i adoptarà, en cada cas, les mesures
convenients per al millor desenvolupament i servei del mercat.
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Article 45. FUNCIONS DE L'ASSENTADOR MUNICIPAL
Correspondrà al funcionari assentador:
1. El control i registre dels titulars dels llocs de venda ordinaris i del personal venedor.
2. Situar els venedors en els seus respectius llocs de venda.
3. Resoldre les incidències que puguin sorgir en la installació i el transcurs del mercat i, en tot el que
afecti l'ordre sanitari i la disciplina del mercat, vigilar la seva neteja i disposar les mesures necessàries
per al seu bon desenvolupament.
4. Donar compte puntualment i diàriament dels fets i les incidències referides en el paràgraf anterior al
cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i al regidor competent.
CAPÍTOL XI
DE LA REPRESENTACIÓ DELS MARXANTS
Article 46. REPRESENTACIÓ DEL MARXANTS NO SEDENTARIS
Les associacions de marxants legalment constituïdes representaran els venedors i collaboraran amb
l'Ajuntament en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal d'aconseguir-ne una millor
organització i control, de manera que se les escoltarà i se les tindrà en compte en funció de la seva
representativitat.
CAPÍTOL XII
DE LES FACULTATS D’INTERPRETACIÓ D’AQUEST REGLAMENT
Article 47. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Els conflictes en la interpretació i en l'aplicació d'aquest reglament que puguin sorgir entre les
associacions de marxants, venedors i l'Ajuntament se sotmetran al discerniment de la Junta de Govern,
sens perjudici d’utilització d'altres vies que legalment puguin correspondre per tal de dirimir aquests
conflictes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Seran d'aplicació supletòria les disposicions que sobre aquesta matèria figuren en els articles 9 a 19 del
Decret-Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior (DOGC núm. 1748, de 21.5.93).
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les situacions particulars que fins avui existeixin es respectaran "ad personam" i es declararan a extingir.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes aquelles disposicions municipals que contradiguin o siguin incompatibles amb
aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
1. En allò que no preveu el present Reglament, caldrà atenir-se al que disposen el Decret legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes
de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991, de 29 de novembre; la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Text refós de
règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
2. El present Reglament entrarà en vigor un cop publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i
hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previstos a l’article 65.2 de la Llei 7/1985.
Begur, 30 de novembre de 2010
Joan Català Pagès
L’ALCALDE
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