
 
 

 

REGLAMENT DE MERCATS AMBULANTS DE SANT PERE DE VILAMAJOR 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 

• L'Objecte del reglament 
 

El present document té per objecte regular la venda no sedentària i altres activitats 
comercials en la via pública del municipi de Sant Pere de Vilamajor, amb la finalitat de 
servei públic i subministrament de productes alimentaris i altres mercaderies, fomentar 
el comerç i permetre L'adequada regulació de preus i prestigiar la producció local. 
Decret legislatiu de 1/1993 de 9 de març, sobre comerç interior. Llei de 1/1983 de 18 
de febrer i llei de 23/1991 de 29 de novembre. 
àmbit d'aplicació  
El mercat setmanal serà els dissabtes, situat en el nucli del municipi, en el Carrer 
Barcelona, entre la plaça del Montseny i el carrer Sant Nonet. 
Els mercats ocasionals realitzats en via pública o en dependències municipals, 
autoritzats en diades , festes populars o activitats artístiques. 
En cas de que, per raons d'interès públic, s'hagi de modificar l'emplaçament de 
qualsevol dels mercats, escol·locarà en altre lloc que reuneixi millors condicions. 
 
2. LLICÈNCIES i OCUPACIONS I DEMANIALS 
 

• Sol·licituds 
 
La llicència d'ocupació-concessió comporta l'acceptació del present reglament i les 
taxes corresponents. 
Poden ser titulars les persones físiques amb plena capacitat jurídica residents a 
Espanya. En cas d'estrangers hauran d'acreditar estar en possessió dels permisos 
corresponents per la normativa vigent. 
En cas de canviar o ampliar el producte de venda, serà necessari presentar 
nova sol·licitud. 
 

• Documentació 

Instància dirigida al Sr. Alcalde 
Nom i cognoms, domicili a efectes de notificació i telèfon de contacte. 
Detall dels articles o productes que comercialitzarà i metres sol·licitats. 
Nom de la persona titular de la parada i dependent o suplent si es dóna el cas. 
Còpia o còpies dels DNI 
Còpia del rebut corrent d'autònoms. 
Rebut de responsabilitat civil. 
 



 
 
 

 

• Adjudicació 

Un cop rebuda la sol·licitud, es confirmarà l'establiment de parada i els metres 
adjudicats en un termini no superior de 15 dies. 
Si el producte que es proposa té dues parades en funcionament entrarà en llista 
d'espera, fins la baixa d'un d'ells. 
 

• Règim Jurídic 
 

La consolidació del mercat derivarà en l'establiment de quotes, per metre lineal en 
funció dels preus públics que el consistori determini. 

 
3. NORMES DE RÈGIM INTERIOR 

• Normes generals 

Els drets que l'Ajuntament té per l'establiment de parada queden en suspens entenent 
que és més important l'establiment del servei que les quotes que de l'activitat es 
desprenguin. 
El lloc d'ocupació de la parada ve donada per l'antiguitat en el servei, ocupant en el 
servei, ocupant la vacant el paradista de més antiguitat o el següent. 

• Mercat  setmanal 
 

L'establiment de parada serà de 6:00 a 09:00 hores del matí i la recollida a partir de les 
14:00 hores. 
No poden entrar en el recinte cap vehicle mentre es desenvolupi l'activitat. 
Es determina que no hi ha mercat, si són dissabte: els dies 25 de desembre; el dia 1 
de Gener, Cap d'any, i el dia 6 de gener, Reis. 
En el cas de les vacances s'intentarà rotar perquè el mercat no quedi desert. 
 

• Mercats ocasionals o de temporada 

 
Els mercats monogràfics , artesanals o de temporada (fires) es determinarà el lloc 
d'establiment i horari segons l'activitat i la necessitat de cada moment. 

 
4. RESPONSABILITATS 



 
 

• Sancions 
La no contemplació de les normes establertes, revertirà en l'anul·lació dels drets per 
establir la parada al municipi. 
 

• Jurisdicció 
Les dites normes estan condicionades a la normativa general de mercats, a normativa 
municipal, i la legislació de comerç interior decretades per la Generalitat i el règim 
jurídic de l'Estat. 
 

5. REPRESENTACIÓ I CONTROL 

 
S'organitza el mercat a partir de la comissió de paradistes, els quals recepcionen i 
organitzen l'assentament de les parades els dies de mercat. També recullen si fa el 
cas, la documentació pertinent. 

 

30 d’abril de 2007     Sant Pere de Vilamajor 

 

 


