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CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la Fira-Mercat dels 

diumenges de forma independent del mercat setmanal del dimarts i que s’organitza a la via 

pública. 

 

CAPÍTOL II  

Normes generals  

Article 2. Concepte 

La Fira-Mercat dels diumenges és defineix com un centre d’activitat comercial realitzat fora 

d’un establiment comercial permanent, de manera habitual i continuada, en els perímetres i 

en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o 

transportables que comprèn la venda d’articles d’ artesania , alimentació, tèxtil, i altres 

degudament autoritzats. 

 

Article 3 . Emplaçament i situació 

La Fira-Mercat dels diumenges regulat en el present document té lloc al terme municipal de 

Caldes de Malavella i s’ubicarà a l’entorn de la Plaça de l’Ajuntament, Carrer de la Llibertat, 

Carrer i Plaça de Cruïlles, i Carrer i Plaça de Sant Grau  de la mateixa població. 

La Junta de Govern Local  es reserva el dret a modificar aquest emplaçament per causes 

d’interès públic o força major, o bé puntualment per coincidència amb una altra fira, 

comunicant als firaires el canvi d’emplaçament amb la suficient antelació. 

 

Article 4. Celebració 

D’acord amb el seu nom, la Fira-Mercat dels diumenges tindrà lloc tots els diumenges de l’any, 

llevat de coincidència amb la festivitat de Nadal i Any nou.    

L’Ajuntament de Caldes de Malavella restarà facultat per decidir la no celebració de la Fira-

Mercat per motius excepcionals i de força major. 
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Article 5. Horari 

Els llocs de venda s’instal·laran entre les  7  i les 10 del matí, i es retiraran entre 2 i les 3 de la 

tarda. Fora d’aquest horari, restarà prohibida la instal·lació i la retirada dels punts de venda, 

així com la circulació de vehicles dins de la Fira-Mercat, llevat de força major. 

L’activitat comercial de la Fira-Mercat s’iniciarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 14 hores. 

L’Ajuntament de Caldes de Malavella podrà modificar els esmentats horaris d’obertura o 

tancament per motius d’interès públic o força major. 

 

CAPÍTOL III 

Participants 

Article 6. Tipologies de marxants 

La Fira-Mercat dels diumenges està composta per dos tipus de marxants: 

1. Habituals: Són aquells marxants que disposen de llicència municipal atorgada per 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella que se’ls autoritza a exercir la seva activitat 

comercial per un període inicial de tres mesos prorrogable fins a un termini màxim 

d’un any. Estan obligats a complir aquest Reglament i se’ls hi pot aplicar el Règim de 

responsabilitats. 

2. Eventuals: són aquells marxants que participen de forma esporàdica, prèvia 

autorització i pagament de la taxa corresponent a l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella, per tal de dinamitzar la zona de la Fira-Mercat i aportar varietat de 

productes. Estan obligats a complir aquest Reglament i se’ls hi pot aplicar el Règim de 

responsabilitats.  

Tanmateix, l’ajuntament podrà autoritzar als agricultors individualment o en agrupació, a fer la 

venda dels seus propis productes en indret fixat prèviament. Igualment, podrà autoritzar i 

donar  suport a parades d’interès social o municipal.   En aquest supòsits es podran s’establir 

els convenis  de foment o suport que determinaran les condicions de l´autorització i les accions 

d´ajut i foment  municipal siguin de tipus logístic  o equivalents a la  bonificació i/o excepció de 

les  taxes municipals. 

 

CAPÍTOL IV  

Atorgament de Llicències i autoritzacions. 

Article 7. Llicències i/o  autoritzacions municipals 

1. Per a exercir com a marxant  a la Fira-Mercat dels diumenges, activitat regulada en 

aquest Reglament, cal sol·licitar prèviament la corresponent llicència municipal. 
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2. Tota llicència i/o autorització d’ocupació i explotació dels llocs de venda comporta 

l’acceptació per part del comerciant del present Reglament i la subjecció al seu 

contingut i a aquelles condicions que s’especifiquin en la llicència. 

3. Els serveis tècnics municipals proposaran un plànol de la disposició de la Fira-mercat 

amb l’espai disponible 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 a promocionar l’activitat turísticament i econòmicament del 

municipi de Caldes de Malavella. 

 

Article 8. Titularitat 

1. Podran ser titulars de les parades les persones físiques o jurídiques amb plena 

capacitat jurídica. En el cas de persones físiques o jurídiques comunitàries i no 

comunitàries estrangeres, hauran de justificar degudament que estan es possessió dels 

corresponents permisos exigits per la normativa vigent per tal d’acreditar que es 

troben facultats per a l’exercici del comerç no sedentari. 

2. Les llicències tenen el caràcter de personals i intransmissibles, donat que s’atorguen 

tenint en compte el compliment dels requisits particulars establerts en aquest 

Reglament. Els llocs de venda hauran de ser ocupats personalment pel titular de la 

llicència municipal i/o persones expressament autoritzades en la mateixa,  obligació 

que quedarà eximida només per vacances, malaltia o raó de força major acreditada. El 

titular podrà autoritzar per a exercir l’activitat en el seu nom: el seu cònjuge i familiars 

fins a segon grau de consanguinitat o afinitat – conjugues dels parents per 

consanguinitat, pares del o de la cònjuge (1r grau), avis del cònjuge (2n grau) i germans 

del cònjuge (2n grau)- i també als empleats que estiguin donats d’alta a la Seguretat 

Social per compte del titular de la llicència. 

3. En defensa de la lliure competència i de la diversitat d’ofertes al consumidor, un únic 

titular no podrà ser adjudicatari de més d’una parada de la mateixa línia de productes. 

En la mateixa línia, una unitat familiar, podrà ser adjudicatària d’un màxim de dos 

parades en una mateixa fira. A aquests efecte s’entendrà per unitat familiar la 

configurada per persones que estiguin lligades per llaços de consanguinitat, fins a 

segon grau, que convisquin en un mateix domicili. 

 

Article 9. Sol·licituds 

1. Els interessats en obtenir la corresponent llicència hauran de presentar una instància 

adreçada a l’Alcaldia de Caldes de Malavella d’acord amb el model general facilitat per 

l’Ajuntament i haurà de contenir com a mínim les dades següents: 

a) Nom i cognoms, NIF/NIE o passaport i domicili a efectes de notificacions. 
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b) Número de telèfon fix i mòbil  on es pugui localitzar fàcilment, amb indicació 

d’horaris més adients per fer-ho 

c) Dimensions de la parada 

d) Detall dels articles o productes que comercialitzarà, acompanyat de fotografies. 

2. Totes les sol·licitud s’hauran d’acompanyar amb els  documents següents: 

a) NIF, NIE o passaport 

b) Certificat que acrediti estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social 

c) Certificat que acrediti estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament de Caldes 

de Malavella. 

d) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 

e) Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil 

f) Les sol·licituds provinents d’artesans, aniran acompanyades : 

1. Carnet d’artesà expedit pel Departament d’Indústria i Comerç de la Generalitat 

de Catalunya, certificat de la Cambra Agrària o altres documents que els 

puguin substituir, acreditatius de l’activitat desenvolupada en cas de 

fabricació pròpia. 

2. Fotografies del producte, del procés d’elaboració i de la parada. 

g) En el cas de sol·licitud 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 manipuladors d’aliments 

 

Article 10. Concessió de la llicència 

1. Complerts amb els requisits especificats en l’article anterior, es portarà a terme la 

concessió de la llicència tenint en compte els criteris següents: 

a) Participacions anteriors a la fira – mercat del diumenge. 

b) Dimensions de la parada 

c) Comercialització de productes d’interès i valor afegit 

En tot cas es valorarà la idoneïtat de la sol·licitud i la potenciació i millora del conjunt del 

mercat. 

 

Article 11. Contingut de les llicències i durada 
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1. A les llicències hi constaran, a més de les dades d’identificació personal,  la durada de 

la llicència, la ubicació i/o número de l’espai de venda que s’adjudica, la superfície 

concedida, així com els productes o serveis que es poden vendre. Serà obligatori tenir 

a la parada, a disposició de l’autoritat municipal, la llicència municipal. 

2. Coincident amb l’any natural, la llicència es concedirà amb caràcter trimestral, 

considerant-se prorrogada tàcitament  per successius períodes trimestrals fins a  

l´acabament de l´any natural, si s’està al corrent de pagament de les taxes 

corresponents i llevat de renúncia expressa en contrari. 

3. En el cas que l’Ajuntament, per una causa degudament justificada, acordi suprimir o 

traslladar una o més parades, els seus titulars hauran de deixar lliure l’ocupació 

autoritzada en el termini que els sigui assenyalat, sense  dret a cap indemnització.  

4. L’Ajuntament es reserva el dret a modificar l’emplaçament de qualsevol expositor pel 

bé dels interessos generals. 

 

Article 12. Extinció de llicències 

Sens perjudici del que disposen altres articles del present Reglament, les llicències s’extingiran: 

a) Per renúncia expressa i escrita del titular, que haurà d’efectuar-se per escrit dirigit a 

l’Ajuntament amb la màxima antelació possible. 

b) Per mort, jubilació o cessació del negoci del titular de la llicència. 

c) Per falta de pagament de la taxa o preu públic. 

d) Per infracció molt greu 

e) Per causa sobrevinguda d’interès públic. 

CAPÍTOL V 

Preu i formes de pagament  

Article 13. Preu 

1. Les taxes que s´acreditin per l’ocupació de la via pública amb  motiu de la Fira-Mercat 

dels diumenges seràn  les que resultin de l´aplicaciò de   les   l les ordenances fiscals  

aprovades i vigents. 

 

Article 14. Forma de pagament 

1.  Llicències dels marxants habituals 
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a) Els marxants autoritzats a participar de forma estable a la Fira-Mercat dels 

diumenges hauran de cedir les seves dades bancàries a l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella. 

b) El cobrament serà trimestral dins el primer mes de cada trimestre natural prèvia 

aprovació del padró corresponent format d’acord amb les dades de la llicència 

atorgada. 

 

2.  Autoritzacions dels marxants eventuals 

a) Un cop l’Ajuntament de Caldes de Malavella els hagi autoritzat a participar, se’ls 

entregarà un document amb el número de compte corrent on hauran de realitzar 

el pagament corresponent segons els metres sol·licitats.  

b) Només podran participar un cop hagin entregat una còpia del comprovant de 

pagament a l’àrea encarregada de la gestió del mercat. 

 

CAPÍTOL VI 

Normes de Règim Interior de la Fira-Mercat dels diumenges 

Article 15. Parades 

1. L’Ajuntament podrà regular les característiques que han de tenir les parades a fi 

d’aconseguir una imatge homogènia de la Fira-Mercat dels diumenges.  

2. Les dimensions mínimes per a tot tipus de parades serà de dos metres. Les dimensions 

màximes seran les que corresponguin per les pròpies limitacions de l’espai disponible. 

Els articles hauran d’exposar-se a una distància del sòl mínima de 80 cm. Caldrà 

mantenir una distància de separació entre les parades de mínim mig metre, sense cap 

utilització. 

3. Per garantir una bona convivència entre la fira o mercat i els/les veïns/es del sector, les 

parades se situaran a una distància mínima de 1,50 metres dels habitatges o 

estructures de la paret per garantir l’entrada i sortida dels habitatges i la lliure 

mobilitat i circulació de les persones. Igualment, en el cas de posar veles, marquesines, 

caixes i productes respectaran aquesta distància mínima. 

 

Article 16. Llum i força 

1. La il·luminació de la Fira-Mercat anirà a càrrec dels expositors. En cas d’utilitzar-se un 

grup electrogen aquest haurà de ser silenciós. 
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2. En consum de llum i força s’aplicaran  les disposicions en matèria d’estalvi energètic 

vigents en cada moment, que es concretarà en la corresponent llicència 

administrativa. 

 

Article 17. Obligacions dels marxants 

Són deures dels marxants, a banda dels que marquin normatives de rang superior o d’aquelles 

que es puguin establir específicament a la llicència, els següents: 

 

a) Muntatge i desmuntatge de la parada: 

- El titular de la llicència haurà d’instal·lar una parada de les dimensions 

autoritzades al lloc i durant l’horari assenyalats, per a la venda dels productes 

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-lo per a l’activitat pròpia. 

- Arribada l’hora d’inici de la fira no es permetrà l’accés de cap vehicle de transport 

al recinte fins un cop finalitzat l’horari establert de venda, amb excepció que les 

inclemències meteorològiques obliguin a avançar-lo. 

- Un cop muntades les parades, els vehicles de transport se situaran fora del recinte 

de la fira. 

 

b) Productes a la venda 

- Els marxants hauran de vendre els mateixos productes autoritzats durant el 

termini de vigència de la llicència, excepte que s’autoritzi expressament un canvi 

d’activitat. 

- Els comerciants hauran d’estar en possessió de les factures o albarans que 

acreditin la procedència de les mercaderies que no siguin de producció pròpia, i 

presentar-les a requeriment de l’autoritat municipal. 

- Els venedors hauran de complir les prescripcions higienicosanitàries que es 

contenen en la legislació vigent. 

 

c) Publicitat 
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- Queda prohibit l’ús d’altaveus en les parades dels comerciants i també tot tipus de 

publicitat que pugui molestar als expositors veïns o als visitants. 

- L’exposició i les degustacions dels productes, així com la publicitat queden 

limitades a l’interior de la parada. 

- Les parades hauran de disposar de la capacitat i condicions necessàries per 

atendre als consumidors i consumidores en qualsevol de les dues llengües oficials 

de Catalunya (el català i el castellà) indistintament. 

- Les parades hauran de disposar de senyalització i cartells, d’informació general de 

caràcter fix i els documents d’oferta al públic redactats almenys en català (amb 

excepció de les marques, noms comercials i rètols emparats per la legislació de 

propietat industrial). 

- L’Ajuntament de Caldes de Malavella es reserva el dret sobre l’explotació 

publicitària de les fires i mercats, i en especial, de la publicitat que tingui com a 

suport o estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais públics. 

 

d) Preus de venda 

- S’hauran de col·locar a la vista del públic els preus dels articles que es venen, de 

manera que siguin fàcilment visibles i entenedors. 

 

e) A petició dels clients, els comerciants estaran obligats a expedir la corresponent 

factura o tiquet dels productes objecte de venda. 

 

 

f) Neteja 

- Els marxants hauran de mantenir l’espai adjacent i la parada en bon estat de 

conservació i neteja, tenint cura que els productes exposats a la venda reuneixin 

unes condicions òptimes. 

- Un cop finalitzat l’horari establert de venda, els comerciants hauran de deixar 

l’espai ocupat per les parades totalment lliure de residus i brossa. El compliment 

d’aquesta obligació es sotmet al control de l’Ajuntament, que podrà portar a 

terme l’execució subsidiària d’aquests treballs,  amb càrrec als titulars de les 

parades mitjançant el corresponent rebut addicional, amb independència que 

l’actuació pugui ser objecte de sanció, si s’escau. 

 

g) Informació i responsabilitats 
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- Els marxants han de tenir a disposició dels consumidors fulls de 

reclamació/denúncia. 

- Els comerciants han d’informar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella de 

qualsevol variació en les dades del titular de la llicència que consten en la 

sol·licitud:  canvis de domicili, modificació del règim de la seguretat social, etc. 

- Els comerciants s’hauran de responsabilitzar dels danys a tercers que puguin 

ocasionar amb ocasió de la seva participació a la fira/mercat. 

 

Article 18. Seguretat i assegurança 

1. El personal designat per l’Ajuntament de Caldes de Malavella podrà inspeccionar en 

qualsevol moment les parades per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions 

reglamentàries i prendre les mesures corresponents, així com proposar el que 

consideri oportú a l’autoritat municipal. 

2. Els expositors seran els responsables de la vigilància del seu estand i dels béns 

exposats durant les hores del muntatge, desmuntatge i d’obertura al públic. 

L’Ajuntament  de Caldes de Malavella no es fa responsable dels danys que puguin 

sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes. 

3. En cap cas l’Ajuntament tindrà responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, 

males condicions dels aliments, etc. 

 

4. CAPÍTOL VII  

Règim de Responsabilitats 

Article 19. Infraccions  

1. Tot incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament constitueix una 

infracció que podrà ser objecte de sanció. 

2. Les sancions podran ser qualificades com a faltes lleus, greus o molt greus: 

a) Es consideren faltes lleus: 

1. L’ incompliment de l’horari de venda al públic 

2. La utilització o circulació de vehicles dins de la fira o mercat fora de l’horari 

establert, o el pas per accessos no autoritzats. 

3. La utilització de pesos, balances i mesures no homologats. 

4. No tenir a la parada, a disposició de l’autoritat municipal, la llicència municipal. 

5. Les discussions o altercats que no produeixin escàndol. 
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b) Es consideren faltes greus: 

1. La reincidència en infraccions considerades lleus, dóna lloc a què siguin 

considerades greus. 

2. L’ incompliment del deure de neteja i conservació de la parada i l’espai 

adjacent, ja sigui durant la fira com a la finalització de la mateixa. 

3. La venda practicada en parades amb la llicència corresponent però per 

persones no autoritzades degudament davant l’autoritat municipal.  

4. Els incompliments jurídicolaborals amb els seus treballadors, en especial els 

referents a les cotitzacions de la Seguretat Social i els permisos de treball i 

residència dels estrangers. 

5. Tota venda practicada tant fora dels perímetres i llocs autoritzats, com dels 

horaris i dies indicats per l’autoritat municipal. 

6. La venda de productes no autoritzats. 

7. Les ofenses de paraula o de fet als altres marxants de la fira o mercat, així com 

provocar discussions i altercats que generin escàndol i alterin l’ordre normal 

del mercat.  

8. El desacatament manifest de les instruccions de l’autoritat municipal. 

 

c) Es consideren faltes molt greus: 

1. La reincidència en infraccions considerables greus, dóna lloc a què siguin 

considerades molt greus. 

2. El traspàs, cessió o sotsarrendament de la parada. 

3. Causar danys importants al mobiliari urbà i/o la resta de parades. 

4. Les ofenses de paraula o obra a l’autoritat municipal. 

5. Provocar una intoxicació alimentària degut a negligència per part del marxant. 

6. No està al corrent de pagament de la taxa d’ocupació de la via pública de la 

fira–mercat del diumenge. 

7. La connexió fraudulenta a xarxes elèctriques privades o municipals, de 

l’empresa subministradora o d’altres anàlogues. 

 

3. La prescripció de les infraccions i les sancions establertes en aquest capítol es regirà 

per allò establert com a regla general a la Lei 30/1992 de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú. 
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Article 20. Sancions 

1. La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte les circumstàncies següents: 

a) L’esmena dels defectes sancionables, sempre que de l’ incompliment no se n’hagin 

derivat perjudicis directes a tercers. 

b) El nombre de consumidors afectats 

c) La quantia del benefici il·lícit 

d) El volum de vendes 

e) La reincidència 

 

2. Les infraccions lleus seran sancionades amb: 

a) Advertiment per escrit 

b) Multa fins a 60€ 

 

3. Les infraccions greus seran sancionades amb: 

a) Suspensió de la llicència fins a un màxim de 3 mesos. 

b) Multa de 60,01 € fins a 300 €   

 

4. Les infraccions molt greus seran sancionades amb: 

a) Multa de 300,01 € fins a 3.000 €  

b) Pèrdua de la concessió de la llicència. 

 

Article 21. Interpretació 

Qualsevol dubte en la interpretació d’aquest Reglament serà resolt per l’Ajuntament de Caldes 

de Malavella mitjançant resolució expressa de l’organisme competent, que podrà ser 

impugnada davant la jurisdicció contenciós-administrativa corresponent.  

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Normativa d’aplicació subsidiària 
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En tot el que no quedi previst expressament en el present Reglament, es regirà pel que 

estableix la normativa autonòmica i estatal respecte la matèria. 

 

Segona . Reglament per l’ús de la llengua catalana 

El present reglament resta subjecte al compliment de les disposicions regulades en el 

Reglament per l’ús de la llengua catalana  que l’Ajuntament aprovi. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única. Entrada en vigor 

De conformitat amb el que disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, el present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat 

definitivament, a partir de l’endemà de la data en què se’n publiqui el text íntegre al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona (BOPG) i sempre que hagi transcorregut el termini previst a 

l’art. 65.2 de l’esmentada Llei.  

 

Caldes de Malavella, divendres 16 de gener del  2012. 

 


