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REGLAMENT DEL MERCAT SETMANAL
SEDENTANTN DE BANYOLES

DE VENDA

EXPOSICIO OT MOTIUS

En compliment de l'establert a la Directiva |23/20O6/CE, del Parlament Europeu i

del Consell, de 12 de desembre de 2006, relatiu als serveis en el mercat interior,
es dicta aquest reglament que t6 per objecte desenvolupar la competAncia
municipal en matdria de mercats municipals, als efectes del que disposa l'article
25.2.i) de la Llei 7/L985, reguladora de les bases de rdgim local, aixi com eliminar
tots els obstacles juridics i barreres administratives injustificades a la llibertat
d'establiment i de prestaci6 de serveis.

La Llei 27/2A73, de 27 de desembre, de racionalitzaci6 i sostenibilitat de
l?dministraci6 Local, ha suprimit el servei municipal de mercat com a servei de
prestaci6 obligatdria en els municipis de mds de 5.000 habitants (article 26.1.b)
Llei 7/1985), aixi com la possibilitat de declarar la seva reserva com a servei
ptiblic essencial (article 86.3 Llei 7/1985), ja que la funci6 principal d'abastir la
poblaci6 local de productes alimentaris frescos i de primera necessitat ha
desaparegut i ha quedat en certa mesura obsoleta, essent el mercat municipal una
opci5 comercial m6s dins de la gran diversitat de formats comercials existents en
l'actualitat.

En matdria de venda no sedentirria es mant6 l'autoritzaci6 administrativa prdvia, ja
que aquesta activitat comercial requereix de I'fs del sdl priblic que s'ha de conciliar
amb raons imperioses d'interds general com l'ordre p0blic, la seguretat i la salut
priblica' Ara b6, a efectes de transmissi6 seri suficient la comunicaci6 prdvia a
lAjuntament.

Tamb6 s'ha tingut en compte, tant la normativa estatal com la catalana, i en
concret, La llei 7/L996 de 15 de gener d'ordenaci6 del comerg minorista (articles
53 i 54) , la Llei 33/2003 de patrimoni de les Administracions Pfbliques (article
86.2), el Reial Decret 199/2OL0, de 26 de febrer, pel que es regula I'exercici de la
venda ambulant o no sedentiria (d'aplicaci6 supletdria), el Decret Legislatiu
L/1993 de comerg interior, modificat pel Decret Legislatiu 3/2OLO, d'adaptaci6 a la
Directiva de serveis, i la Llei 7/2011 i el Decret L62/2ors, de 14 de juliol, de
venda no sedentdria en mercats de marxants.
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CAPiTOI I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTTCTE 1. DEFrNrCr6, OBJECTE r AmSrr D'APLTCACT6

El mercat ambulant 6s aquell centre d'activitats comercials realitzades fora d'un
establiment comercial permanent, de caricter periddic i exercides en instal'lacions
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, dins d'un perlmetre
autoritzat, que comprdn la venda al detall d'articles alimentaris, d'articles de
simple 0s i de brocanteria dins del marc de la legislaci6 vigent.

Aquest Reglament 6s aplicable a la venda no sedentiria que es realitza al municipi
de Banyoles dins dels espais de titularitat pfiblica delimitats pel carrers Angel
Guimeri, born, Plaga Major, Abeurador, Porta Turers i Plaga Turers i Plaga de les
Rodes i el Carrer Rambla (veure annex 1).

Les parades no podran situar-se en els accessos a edificis d'ris p0blic,
d'establiments comercials i industrials, ni en llocs que dificultin l'acc6s i la
circulaci6.

El seu rdgim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d'empresa i

s'emmarca, entre altres raons d'interds general, en la protecci6 dels drets de les
persones consumidores i de la salut priblica, les exigdncies de la bona fe en les
transaccions comercials i la protecci6 del medi ambient i de l'entorn urbi.

ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACI6

L'activitat de venda en el mercat es duu a terme entre les 7 hores i les 14,00
hores, del dimecres i una periodicitat setmanal.

L'alcaldia o l'6rgan delegat competent pot autoritzar I'ampliaci6 tant de dies com
de I'horari si per raons turistiques, flux de priblic o de persones o dies assenyalats
ho considera convenient. En aquest cas l'drgan competent aprovari les
modificacions pertinents i ho notificari als interessats.

L'Ajuntament pot modificar el lloc d'instal.laci6 i ampliar o reduir l'espai assignat al
mercat, Sempre que l?juntament, per ra6 d'interds general, vulgui fer ris
d'aquesta facultat, ho ha de fer donant-ne compte, amb informaci6 detallada, als
titulars de les autoritzacions amb I'antelaci6 suficient perqud puguin realitzar les
al.legacions i/o observacions que estimin convenients.

Per raons d'interds general, lAjuntament tamb6 pot cancel.lar la celebraci6 del
mercat de forma temporal o indefinida, avisant prdviament als marxants sempre
que sigui possible.

No obstant aixd, quan el dia de Nadal s'escaigui en dimecres, el mercat se
celebrari el dia 24 de desembre, quan el dia de Reis s'escaigui en dimecres, el
mercat se celebrari el 5 de gener i quan el dia de Sant Jordi s'escaigui en dimecres
se celebrarit el22 d'abril.
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ARTICTE 3. NOMBRE MAXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS

El nombre mixim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del
mercat l'estableix l'Ajuntament, atenent els criteris segr.ients:

1. El sdl p0blic disponible.

2, La varietat d'oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Ara
b6, no es poden establir percentatges de parades destinades a la
comercialitzaci6 de diferents productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta
comercial variada.

3. Els condicionaments urbanistics i circulatoris.
4. Aspectes mediambientals i de politica social.

El nombre total d'autoritzacions de parades de les persones titulars (fisiques o
jurfdiques) no poden superar mai el 15olo del total vigent al mercat de Banyoles.

uotidii alilmentari
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re i cultura
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ARTICLE 4. COMPETENCIES MUNICIPALS

S6n competdncies de I'Ajuntament:

- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentiria.
- Decidir el canvi d'ubicaci6 del mercat,
de venda i la periodicitat.

- Gestionar directament els mercats
parcialment, la gesti6, l'administraci6,
altre servei propi del seu funcionament,
amb relaci6 a la seguretat i vigilincia.

la supressi6 d'aquest, la fixaci6 de I'horari

o cedir-ne a un tercer, totalment o
la neteja dels emplagaments o qualsevol
sens perjudici de les seves responsabilitats
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- Prendre les mesures necessiries per tal de millorar la seguretat viirria al mercat i

el seu entorn.

- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient. Particularment, es

vetllari per concienciar els titulars de les llicdncies per reduir progressivament la
utilitzaci6 de bosses de plirstic al mercat.

- Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida
selectiva dels residus,

- Designar el personal t6cnic i administratiu responsable del control del mercat.

- Modificar motivadament el nombre d'autoritzacions de comerciants i parades, per
motiu d'interds priblic.

- Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment, en cas
d'infracci6, es poden intervenir els productes exhibits pels comerciants, sens
perjudici de les sancions corresponents.

- Exercir la potestat sancionadora,

Posar en coneixement de l'administraci6 competent les infraccions que no siguin de
la seva competdncia.

CAPiTOL II. DE L'AUTORITZACIO

ARTICTE 5. TIPUS D'AUTORITZACIONS

Les autoritzacions d'ocupaci6 de la via p0blica per a la venda no sedentiria que
comprdn aquest Reglament es classifiquen de la forma segtient:

a) Llocs fixos: S6n les ocupacions establertes de forma permanent en I'espai,
durant el temps autoritzar per la llicdncia, i no exposades a moviments,
alteracions o canvis si no 6s per les causes assenyalades en aquest
Reglament.

b) Llocs eventuals: S6n les que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc
concret de col'locaci6 ni determinar el temps d'tis per algun dels motius
segtients:

- per afavorir la venda de productes alimentaris de temporada.

- Per completar l'equilibri comercial del mercat de manera provisional.

- Per completar i afavorir l'oferta de productes de proximitat i/o de
productors locals.

- Per permetre I'oferiment al priblic de novetats comercials, productes
innovadors, serveis a les families i similars.

Els qui sol.licitin una autoritzaci6 municipal per a ocupar una parada de caricter
eventual, hauran de complir amb tots els requisits administratius de l'article 6.
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Per l'atorgament d'aquests llocs
de venda segons les necessitats
per Decret d'Alcaldia.
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i proximitat dels paradistes. L'ato

ARTICLE 6. REQUISITS PER OBTENIR L'AUTORITZACIO PER EXERCIR LA
VENDA NO SEDENTANTA

Per a l'exercici de I'activitat de venda no sedentiria les persones fisiques o
juridiques han de complir els requisits segiients:

Quan es tracti de persona juridica, cal que estigui legalment constituida,
inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d'incloure
l'activitat que vol prestar. En el cas de societats civils, nom6s caldrit
acreditar la seva constituci6 mitjangant el document privat o notarial
formalitzat. Les persones juridiques tambd hauran d'acreditar l'obtenci6 del
NIF corresponent. No es considera persona juridica, les comunitats de b6ns
per tant no podran ser titulars de l'autoritzaciS.

Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d'acreditar, a m6s a
m6s, que estan en possessi6 dels permisos de residdncia i de treball que
estableix la normativa especffica vigent.

Cal estar donat d'alta de l'epigraf corresponent a l'impost sobre activitats
econdmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar-
ne exempt, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris,
Cal estar donat d'alta al rdgim de la Seguretat Social que correspongui, tant
el titular com els treballadors que aquest tingui contractats,

Estar al corrent de les obligacions tributirries ide la Seguretat Social.

No tenir deutes amb l'Ajuntament de Banyoles.

S'han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions
especifiques per aplicar als productes que estiguin a la venda.

Cal disposar de la documentaci6 que acredita que es compleix la normativa
vigent sobre higiene i manipulaci6 d'aliments, si s'escau, per a la venda dels
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

S'ha de tenir asseguranga de responsabilitat civil per una cobertura minima
de 150.000,00 € per sinistre/any, i 150.000 euros per victima.

10. Quan es tracti de cooperatives, s'ha d'acreditar que tots els socis
treballadors estan adscrits en el mateix rdgim de la Seguretat Social
(general o especial de treballadors autdnoms), d'acord amb el que
s'estableix en els estatuts socials de la cooperativa.

11. Si s'escau, cal disposar de la targeta de transport.
12. En cas de cami6 -botiga o remolc acreditar el nrlmero de bastidor i/o

matricula i acreditar l'homologaci6 del vehicle d'acord amb la legislaci6
vigent que hauri de constar en la fitxa tdcnica.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.



$r
A..\Z

Ajuntament de Banyoles
Area de Promoci6 Econdmica i Programa de Barris
PROMOCI6 ECONOMICA

ARTICTE 7. PROCEDIMENT DE SELECCIO

El procediment de selecci6 per atorgar les noves autoritzacions, aixi com per cobrir
les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ser automitic,
s'ha de realitzar en rdgim de concurrdncia competitiva, amb la convocatdria priblica
prAvia i com a resultat d'un procediment basat en els principis de transpardncia,
imparcialitat i publicitat, d'acord amb l'establert als articles B6 i segtients de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Pribliques.

A aquest efecte, l'Ajuntament ha d'aprovar, amb suficient antelaci6 per a cada
convocatdria d'atorgament d'autoritzacions, les bases corresponents, que han
d'incloure els requisits i criteris d'adjudicaci6 conforme a criteris clars, senzills,
objectius, aixf com el termini per resoldre el procediment, i indicar que si
s'ultrapassa el termini sense que s'hagi dictat la resoluci6, aquesta s'entendri
desestimada.

En cap cas aquest procediment pot exigir el deure de residdncia en el municipi
respectiu, I'experidncia prdvia, com requisits de participaci6.

En relaci6 a les noves autoritzacions, no hi haurir borsa o llista d'espera amb drets
preferents, excepte per alld que preveuen al respecte les bases de la convocatdria
per a l'atorgament de les autoritzacions.

ARTICLE 8. ACREDITACIO DELS REQUTSTTS

La persona interessada ha de presentar una declaraci6 responsable en quC
manifesti:

- Que compleix els requisits establerts a l'article 6.

- Que esti en possessi6 de la documentaci6 que aixi ho acredita en el moment de
l'inici de l'activitat.
- Que en mantindri el compliment durant el termini de vigdncia de l'autoritzaci6.

- Que autoritza l'Ajuntament a fer les comprovacions necessiries amb relaci6 al
compliment de les obligacions tributiries i de la Seguretat Social, o a fer consultes
telemitiques als registres i axius d'altres administracions i entitats pribliques.

L'Ajuntament pot requerir en qualsevol moment la presentaci6 dels documents que
acreditin que es compleixen els requisits esmentats a l'article 6 i aquesta
documentaci6 s'hauri de presentar en el termini mixim de 10 dies hirbils.
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ARTICTE 9. CONTINGUT DE L'AUTORTTZACI6

Les autoritzacions atorgades per lAjuntament han d'indicar:
- Les dades del titular i, si 6s el cas, de les persones autoritzades.
- El nrlmero de parada assignat.
- El lloc on pot exercir-se l'activitat.
- Els productes autoritzats per a la venda.
- Els horaris i les dates en qu6 es pot dur a terme l'activitat.
- La durada de l'autoritzaci6.

- Els metres lineals autoritzats.

- Si es tracta de cami6 - botiga o remolc indicar el nrjmero de bastidor i/o
matricula.

ARTICLE 10. DURADA DE L'AUTORITZACI6

L'autoritzaci6 nova per a I'exercici de la venda no sedentiria t6 una durada
mixima de quinze (15) anys amb la finalitat de permetre l'amortitzaci6 de les
inversions i una remuneraci6 equitativa dels capitals invertits
Durant la vigdncia de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan
obligats a acreditar anualment davant l?juntament que estan al corrent de les
obligacions amb la Seguretat Social i amb l?dministraci6 Tributdria, i tamb6 de
qualsevol altra obligaci6 que els imposi l?dministraci6 local, com ara el pagament
de la corresponent taxa i tributs municipals, i que estan al corrent del pagament de
I'asseguranga de responsabilitat civil.

ARTICLE 11. CANVTS D'UBICACI6, ARTICLES DE VENDA iAMPITACIONS

En funci6 de la disponibilitat de l?juntament els titulars de I'autoritzaci6 poden
presentar una sol.licitud de canvi en els articles de venda, canvi d'ubicaci6 o
ampliaci6, respectant el mixim de L2 metres.

La sol'licitud s'atendrd segons els criteris seg0ents:
- Que la parada tingui caracteristiques anilogues amb altres parades adjacents del
mercat o amb el comerg sedentari del mateix producte.

- Per canvi a camions botiga (en els llocs on sigui permAs).

- Per proximitat d'espais buits.
- Per grandiria de la parada (de menor a major).

f'w\
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ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS

Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals
que s'estableixen en l'ordenanga fiscal vigent.

cApiTor rrr. TRANsMrssrBrLrrAT, ExrrNcr6 r REvocAcr6 DE
L'AUTORITZACT6

ARTICTE 13. TRANSMISSI6 DE L'AUTORITZACIO

El titular de l'autoritzaci6, si ho comunica prdviament a l'Ajuntament, pot
transmetre l'autoritzaci6 inicialment obtinguda pel termini que resti de
I'autoritzaci6 o de la prdrroga, sempre que es mantinguin les condicions de
l'autoritzaci6 que es transmet , i 0nicament en els supdsits segtients:

a) Per cessament voluntari del titular de tota I'activitat professional de venda no
sedentirria en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un minim de 5 anys
des que la va obtenir. En aquest cas no podrir tornar optar a cap nova llicdncia en
el mercat durant un perlode de 5 anys.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuibles a la voluntat del marxant, com ara
casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anilogues, acreditades
degudament (cas de forga major).

c) Per jubilaci6.

d) Per mort del titular. En aquest cas, o en cas d'incapacitat legal, 6s el successor
legitim qui ho ha de comunicar a l?juntament. (cas de forga major)

Serd successor qui sigui hereu o legatari del titular del lloc de venda.

En cas de no haver-hi disposici6 testamentiria ni declaraci6 d'hereus ab intestato,
el lloc de venda seri declarat vacant i revertiri a l?juntament, que podrir
amortitzar-lo o treure'l a licitaci6 d'acord amb el que estableix l'article 6.

Quan hi hagi un canvi de titularitat per actes mortis causa, l'hereu, dins el termini
de 3 mesos, des de la defunci6 del causant, ha de sol.licitar a I'Ajuntament el canvi
de titularitat del lloc de venda al seu favor.

Un cop transcorreguts tres mesos sense haver efectuat la petici6, l'interessat perd
tots els drets sobre el lloc de venda, que passa a poder de l?juntament.

La justificaci6 de la transmissi6 requereix la presentaci6 dels documents segtients:

a) Certificat de defunci6 del causant

b) Escriptura d'acceptaci6 de l'herdncia

c) Document que justifiqui que s'ha efectuat la liquidaci6 de l'impost general
sobre successions o de qualsevol que el substitueixi.

Els que rebin per transmissi6 l'autoritzaci6 hauran de complir amb els requisits
establerts a I'article 5 per ser titular d'un lloc de venda.
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La transmissi6 de I'autoritzaci6 meritari les corresponents
I'Ordenanga Fiscal.

ARTICLE 14. SUPdSITS D'EXTINCI6 I REVOCACI6 DE L'AUTORITZACI6

L'autoritzaci6 municipal s'extingeix, i no d6na dret a indemnitzaci6 ni a
compensacions de cap mena, en els supdsits segtients:
- Per renfncia expressa i escrita formulada pel titular,
- Per no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies seguits de
mercat o 5 dies de manera alternada, en el periode d'un any. En aquests casos, no
es comptabilitzen els dies que per inclem6ncies meteoroldgiques l'ocupaci6 del
mercat sigui inferior al 50o/o dels llocs de venda.
- Per no pagar la taxa corresponent.
- Per pdrdua d'alguna de les condicions exigides per gaudir de l'autoritzaci6.
- Per incompliment greu de les obligacions sanitiries o de neteja.
- Per no recollir l'autoritzaci6 i el carnet de venda de les dependdncies municipals
en el termini mixim de 15 dies naturals.
- Quan la parada es destini a la venda d'articles diferents d'aquells per als quals
s'atorga l'autoritzaci6.

- Per l'acumulaci6 de 2 faltes greus o l'existdncia d'una falta molt greu.

- Es revocari I'autoritzaci6 a tots els titulars de parades a qui es detecti la venda
de productes falsificats.

- Per la venda de productes dels
aconseguit de manera licita.
- Pel compliment del termini.

quals no sigui possible demostrar que s'han

La revocaci6 de la llicdncia implica no concedir cap llicdncia nova durant un periode
de 5 anys.

L'expedient de revocaci6 6s independent i autdnom de l'expedient sancionador. En
la seva tramitaci6 cal atorgar un termini previ d'audidncia de 10 dies hibils per
realitzar al'legacions i/o observacions en defensa dels corresponents drets.

CAPiTOL IV. DE L'EXERCICI DE LA VENDA

ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA

Al titular de la parada se li lliura una identificaci6 o carnet de venda on consta el
nom del mercat, el n6mero de l'autoritzaci6,la ubicaci6 i els metres de la parada,
el nom del titular (i una fotografia en el cas de persona ffsica), els productes
concrets per a la qual 6s vilida l'autoritzaci6 i el dia de venda i, la matrfcula i/o
n[mero de bastidor en el cas de camions - botiga i/o remolcs. Aquest distintiu ha
de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.
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Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acristica emesa per aparells
amplificadors o similars. S'exceptua d'aquesta prohibici6 els venedors de discos
compactes, sempre que el volum, a criteri del personal responsable, no sigui
excessiu,

Cal tenir en compte la minimitzaci6 dels riscos i els accidents de tot tipus, aixi com
l'obligaci6 de preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergAncia, en
previsi6 de qualsevol contratemps, tal com determina el pla d'evacuaci6 i

emergdncia del mercat (annex I del Decret B2/2Ot0, de 29 de juny, pel qual
s'aprova el catileg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecci6
i es fixa el contingut d'aquestes mesures).

ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE tES PARADES

El muntatge s'ha de dur a terme com a mixim 0,5 hores abans de I'inici de la
venda i el desmuntatge ha de finalitzar obligatdriament a les 15 hores, i no pot
comengar abans de les 13 hores.

Nom6s dins d'aquestes franges horiries els vehicles dels comerciants poden tenir
acc6s al mercat per carregar i descarregar, operacions que cal fer amb la mdxima
celeritat possible.

En cas d'inclemdncia climdtica, i amb I'autoritzaci6 prdvia del responsable del
mercat, es permet una certa flexibilitat en l'aplicaci6 d'aquesta norma.

ARTICLE 17. VEHICTES AUTORITZATS

Es prohibeix als maxants aparcar els vehicles al costat de la parada. A l'irea
destinada al lloc de venda i el seu entorn m6s immediat no hi podri romandre cap
vahicle m6s temps que el necessari per a la cirrega i descirrrega de mercaderies.

No es podran aparcar o estacionar vehicles dins del recinte del mercat.

Nom6s podran aparcar aquells vehicles que per les seves caracteristiques o
disseny, estan especialment condicionats com a botigues ambulants o aquells que,
sense disposar-ne, per circumstincies especials disposin del corresponent permis
municipal. En aquest darrer cas el permis municipal haurir d'estar visible en tot
moment.

Els Serveis de la Policia Local, vetllaran per al compliment d'alld que es disposa en
aquest article i podran sancionar els infractors en aplicaci6 del Reglament General
de Circulaci6 i de tota la normativa municipal vigent, sense perjudici de poder
imposar-se tamb6 sancions per a les infraccions previstes en aquest reglament.

10
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CAPiTOI V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS

ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES

Tenen la consideraci6 de titulars les persones que obtinguin l'autoritzaci6 que
expedeix l'Aju ntament.

Els titulars de les autoritzacions han d'exercir directament i personalment l'activitat
comercial. Tamb6 la poden exercir en nom seu el cdnjuge, o la parella de fet
acreditada per qualsevol mitji (Llel 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya, relativa a la persona i a la familia), els parents dins el
segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d'estar donats
d'alta a la Seguretat Social en el rAgim que correspongui.

En cas que l'autoritzaci6 s'atorgui a una persona juridica, si aquesta estir integrada
per m6s d'una persona fisica, 6s necessari justificar documentalment la rilaci6
jurldica existent entre el titular i la persona fisica que exerceix l'activitat.
Ningf pot acumular la titularitat de m6s d'una nova autoritzaci6. Els titulars de les
autoritzacions han d'exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecci6 a les
condicions de l'autoritzaci6 atorgada.

En el cas de les cooperatives, nom6s s'atorga una autoritzaci6, a nom del
cooperativista que ha d'exercir la venda.

ARTICLE 19. DRETS I OBTIGACIONS

Drets
Els titulars de les parades tenen els drets segtients:

1, Utilitzar el domini p0blic assignat per exercir la venda no sedentiria.
2. Rebre per part de l'Ajuntament, si s'ha sol.licitat prdviament, la informaci6

actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda.

3. Vendre directament a trav6s del vehicle adaptat, que substitueix la parada,
sempre amb l'autoritzaci6 corresponent.

4. Elaborar els productes en la mateixa parada, en cas d'activitat artesanal
expressament autoritzada,

5. Obtenir autoritzaci6 per tal de no assistir al mercat durant un periode
d'entre 1-10 dies per causa justificada, perd sense quedar eximits del
pagament de les taxes corresponents.

6. Sol'licitar un canvi d'ubicaci6 o una ampliaci6 del lloc d'acord amb el que
s'estableix a l'article 10.

7. Transmetre I'autoritzaci6 en els casos autoritzats d'acord amb el que
s'estableix a l'article 12,

8. Nomenar representants i constituir entitats de representaci6.
9. Promoure i impulsar comercialment el mercat, aixi com adoptar mesures

que tendeixin a incrementar-ne la qualitat i la competitivitat,
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Obligacions

Els titulars de les parades tenen les obligacions segtients:

1, Complir les instruccions del personal autoritzat de l'Ajuntament.

2. Desenvolupar I'activitat dins l'horari i el calendari i amb la continuitat que
hagi acordat I'ens local, sense interrupcions injustificades.

3. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest
Reglament i la normativa general i sectorial especifica amb relaci6 a les
instal.lacions, equips i productes a la venda.

4. Respectar la distirncia entre parades de 0,5 metres.

5. Facilitar l'acc6s i la informaci6 als inspectors i als drgans competents de
control.

6. Col.locar preus en tots els productes. El preu de venda al pfblic s'ha de fer
constar precedit de la sigla PVP i s'ha d'indicar de forma inequivoca,
ficilment identificable i clarament llegible.

7. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb
impostos inclosos. Els descomptes s'han de mostrar amb claredat i de
manera diferenciada.

B. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s'han d'efectuar
sempre a la vista del priblic,

9, Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure
perfectament el pes i el preu dels productes, i l'import de la compra,

10. Cal posar a l'abast de l'encarregat municipal de control dels mercats de
venda no sedentiria els instruments corresponents de pesada i mesura,
segons el sistema mdtric decimal, ja que l'encarregat municipal de control
ha de poder comprovar aquests instruments.

11. Mantenir net I'espai de venda durant el transcurs de l'activitat.

12. Col.laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus.
S'ha de netejar completament l'espai que ha ocupat la parada un cop ha
finalitzat I'activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que
s'han instal.lat a aquest efecte. Cal separar selectivament les diferents
fraccions: de paper i cartr6, de plistics i orgirnica.

13. Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres
comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el pfblic en general.

14, Exercir l'activitat de venda ininterrompudament durant els periodes de la
seva concessi6, amb la deguda correcci6 i d'acord amb l'horari del mercat.

15. Les persones fisiques titulars de I'autoritzaci6 estan obligades a exercir
personalment I'activitat econdmica, Tamb6 la poden exercir en nom seu el
cdnjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjir, els parents dins el
segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d'estar
donats d'alta a la Seguretat Social en el rdgim que correspongui'
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16. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El
s'ha de domiciliar en una entitat financera, banciria o d,estalvis,
casos en qud s'estableixi una forma de pagament diferent.

llevat dels

17. Estar al corrent del pagament d'impostos, tenir la llicdncia fiscal, estar
donats d'alta a la Seguretat Social i estar al corrent de les obligacions
tributiries i amb la Seguretat Social i del pagament de l'asseguranga de
responsabi litat civil.

18, Exhibir en un lloc visible la targeta d'autoritzaci6 o el distintiu atorgat per
l?juntament.

l9.Tenir fulls oficials de reclamaci6/denrincia i posar-los a disposici6 dels
clients. I col'locar en un lloc visible el rAtol oficial de la Generalitat de
Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamaci6,

20. Exhibir la mercaderia de taulell endins.

21. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o
paviment, i cal situar-los a una algada no inferior a 80 centimetres.

22. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal
municipal encarregat del control del mercat, la Policia Municipal i la resta de
personal auxiliar o subaltern.

23. Comunicar per escrit a I'Ajuntament les absAncies previstes amb
anterioritat, incloses les vacances.

24.Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol
mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra
manera el paviment, estan obligats a col'locar una protecci6 de material
impermeable entre el terra i els elements de la instal.laci6.

25. Mantenir les parades en un estat de conservaci6 adequat,
26. Comunicar i reparar els desperfectes que causin a la via p0blica, les

voreres, l'enllumenat, els arbres, la jardineria i el mobiliari urbi en general.

27. Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.

ARTICLE 20. VACANCES I DIES D'ABSiNCIA

Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d'un periode de fins a un mes en
concepte de vacances, sempre que ho comuniquin per escrit a l'drgan competent.

Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l'activitat per malaltia, per
qualsevol altre causa de forga major o per vacances, ha de notificar per escrit a
l?juntament aquesta circumstincia i el nom de la persona que exerciri l'activitat.
S'ha de comunicar a l'Ajuntament amb una antelaci6 mfnima d'un mes el periode
de vacances de qud es preveu gaudir. El fet de no comunicar-ho implica que
aquest periode d'absdncia es consideri absdncia injustificada.

Els marxants tindran dret a sol.licitar per escrit a I'Ajuntament una exceddncia
d'ocupaci6 del lloc assignat al mercat per un periode mirxim de 3 mesos, sense que
aixd representi la pdrdua dels seus drets. Els interessats hauran de sol.licitar
l'autoritzaci6 amb antelaci6 suficient. Aquesta exceddncia no eximeix de pagar
l'anualitat completa.
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L'Ajuntament podri accedir discrecionalment o no a l'esmentada petici6, i si ho fa
podri disposar durant l'esmentada exceddncia del lloc de venda.

ARTICLE 21. ABSiNCIES TUSTIFICADES

Es consideren absdncies justificades, sempre que es presenti el justificant
corresponent, les segtients :

1. 15 dies naturals en cas de matrimoni.

2. 2 dies naturals en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de
parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest
motiu es necessiti fer un desplagament, el termini seri de 4 dies naturals.

3. 2 dies naturals per trasllat de domicili habitual.

4. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de cardcter pf blic
i/o personal, inclds l'exercici del sufragi actiu.

5. L'avaria del vehicle en qud es transporta la mercaderia, QU€ dificulta el
desenvolupament normal de l'activitat comercial.

6. Quan degut a les inclemdncies climirtiques adverses, a criteri del personal
responsable del mercat, no es pugui exercir la venda de productes de
manera satisfactdria.

CAPITOL VI. PERSONAL RESPONSABTE DEL MERCAT

ARTICLE 22. VIGILANCTI, GESTI6 I CONTROT DURANT LA CELEBRACI6
DEL MERCAT

Correspon a lAjuntament exercir la gesti6, administraci6, vigilincia, inspecci6 i

supervisi6 i control de la neteja del mercat. Quan sigui procedent, pot adoptar les
mesures cautelars necessiries, incloses la immobilitzaci6 i el decomis de la
mercaderia. Aquestes mesures s6n independents de les sancions que correspongui
imposar.

En el cas d'infracci6 que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris
posats a la venda, les autoritats encarregades del control han d'adoptar les
mesures necessiries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.

LAjuntament designa el personal del mercat, a qui li correspon el control del
mercat. Tamb6 li correspon situar els comerciants als seus respectius llocs de
venda, resoldre les inciddncies que puguin sorgir en la instal'laci6 del mercat i el
transcurs de la seva activitat, i en tot alld que es refereix a l'ordre, la disciplina i la
neteja. Es l'encarregat de disposar les mesures necessiries per al bon
funcionament del mercat, i donar compte dels fets i inciddncies a I'drgan
competent.
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La vigilirncia de la zona del mercat correspon a la
actuar en tasques de control de mercat, en
encarregat del mercat.

Correspon a la inspecci6 sanitiria examinar les condicions sanitiries dels articles
d'alimentaci6 destinats a la venda i ordenar el decom[s dels productes en
cond icions deficients.

Qualsevol altra inspecci6, degudament acreditada, tamb6 pot efectuar controls
sobre els imbits de les seves competdncies sectorials, en relaci6 a l'activitat
comercial dels marxants en el mercat.

Els paradistes s6n els responsables de la vigilirncia dels seus llocs de venda i dels
b6ns exposats durant les hores d'obertura al p6blic. L?juntament no es fa
responsable dels danys que puguin patir les instal.lacions, ni del deteriorament o
furt d'objectes.

En cap cas I'Ajuntament t6 responsabilitat subsidiiria en els casos de mal servei,
males condicions dels aliments, etc.

CAPiTOL vII. RiGIM sANcIoNADoR
ARTICLE 23. TIPUS D'INFRACCIONS

Les infraccions comeses pels titulars dels
greus i molt greus.

llocs de venda es qualifiquen de lleus,

Les infraccions prescriuen :

o Lleus, als sis mesos.

o Greus, als dos anys.

o Molt greus, als tres anys.

A l'efecte del cdmput del termini de prescripci6, aquest es considera iniciat a partir
de la data que es comet la infracci6. En el cas d'infraccions continuades, es t6 en
compte la data de finalitzaci6 de l'activitat il.licita.

Infraccions lleus
Tenen consideraci6 d'infraccions lleus:

1. El comportament que produeixi molisties al priblic o a altres paradistes i el
contrari als bons costums i a les normes de convivdncia dins el recinte del
mercat. Es prohibeix expressament cridar la naturalesa i preu de la
mercaderia per atraure l'atenci6 dels compradors,

2. No tenir en lloc visible la identificaci6 o el distintiu de la parada.

3' La negligdncia a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes
excedents de l'activitat.

4. L'incompliment dels horaris de descirrrega, venda i desmuntatge de les
parades o dificultar I'acc6s habitual dels vehicles.
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5. L'ocupaci6 per part de la parada de m6s espai de l'autoritzat i l'exposici6 de
mercaderies fora del lloc assignat.

6. No tenir a disposici6 del ptblic els fulls oficials de
queixa/recla maci6/den( ncia.

7. No exhibir els preus de venda al pf blic de les mercaderies.

B. No tenir la documentaci6 relativa a la parada a disposici6 dels agents de
l'autoritat que la requereixin.

9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del p(blic.

10. L'incompliment de qualsevol de les disposicions que cont6 aquest
Reglament que no tinguin el caricter de greus o molt greus.

11. L'absEncia injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda
justificaci6 i comunicaci6 a l'Ajuntament durant 1 dia o 2 dies alterns.
S'exclou el periode normal de vacances, que tamb6 ha de comunicar-se per
escrit,

12. No tenir la documentaci6 necessdria com a titular de la parada'

13. L'incompliment de les obligacions no essencials establertes en aquest
reglament que no tinguin la consideraci6 d'infracci6 molt greus i greus, es
consideraran de caricter lleu.

Infraccions greus

Tenen consideraci6 d'infraccions greus;

1, La reinciddncia d'infraccions lleus en el periode d'un any.1

2, La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es
realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les
instal.lacions.

3. La negativa o la resistdncia a subministrar dades o a facilitar la informaci6
que pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les
funcions d'informaci6, investigaci6 i inspecci6 en les matdries objecte
d'aquesta ordenanga, com tamb6 el fet de subministrar informaci6
inexacta.

4. Les discussions que produeixen escdndol, dins el recinte del mercat.

5. La inobservanga de les instruccions que, discrecionalment i pel bon
funcionament del mercat, doni el personal del mercat.

6. L'actuaci6 expressa que provoqui danys a b6ns priblics o privats'

7, L'ocupaci6 o el dipdsit de materials en els espais previstos com a pas entre
parades laterals.

B. La manca de condicions higienicosanitiries dels llocs de venda, dels
manipuladors, dels vehicles de transport d'aliments, aixi com dels
productes i aliments posats a disposici6 del consumidor.

1Es 
considera que hi ha reinciddncia quan es comet, en el termini d'un any, m6s d'una infracci6, quan aixi

6s declari per infracci6 ferma.
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9, La venda de productes no compresos en l'autoritzaci6

10. Llengar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais

11. La modificaci6 de la configuraci6, granddria iocupaci6 de la parada sense
autoritzaci6 del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions
d'aquesta.

12. No tenir a disposici6 del personal d'inspecci6 les factures i els
comprovants de compra dels productes que es posen a la venda.

13. Les infraccions a la normativa vigent en matEria comercial, de seguretat i

alimentiria.
74. La mrisica o qualsevol mena de difusi6 de sons per megafonia, a excepci6

de les parades especfficament destinades a la venda d'articles o
complements musicals, sempre que no s'excedeixin els decibels permesos.

15. La connivdncia amb la venda il.legal.

16. Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat.
17. L'absdncia injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda

justificaci6 i comunicaci6 a l'Ajuntament durant 2 dies seguits o 3 dies
alterns. S'exclou el periode normal de vacances, que tamb6 ha de
comunicar-se per escrit.

fnfraccions molt greus

Tenen consideraci6 d'infraccions molt greusl

1, La reinciddncia d'infraccions greus en el perlode d'un any.2

2. El fet de subministrar informaci6 o documentaci6 falsa.

3. Les baralles amb empentes o cops dins el recinte del mercat.

4. El sotsarrendament o cessi6 de part o de la totalitat de l'espai autoritzat,
5. Tenir menors, en edat d'escolaritat obligatdria, treballant a la parada.

6. La resistdncia, la coacci6 o la represilia, o la temptativa de fer-ne, contra
els funcionaris facultats per a l'exercici de la funci6 d'investigaci6, de
vigilincia o d'inspecci6 en les matdries objecte d'aquest Reglament.

7. L'absdncia injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda
justificaci6 i comunicaci6 a I'Ajuntament durant 4 dies seguits o 5 dies
alterns. S'exclou el periode normal de vacances, que tamb6 ha de
comunicar-se per escrit.

8. La utilitzaci6 de I'autoritzaci6 per part de persones diferents a les
autoritzades.

2 
Es considera que hi ha reinciddncia quan es comet, en el termini d'un any, m6s d'una infracci6,

quan aixi 6s declari per infracci6 ferma.
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9. Les infraccions per frau, adulteraci6 o engany.

10. No atendre les directrius del Pla d'Emergdncia en el cas que aquest
s'activ6s,

11, Exercir I'activitat sense autoritzaci6 municipal.

12. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui
contractats, del rdgim de la Seguretat Social durant la vigdncia de la
llicdncia.

13. Donar de baixa l'asseguranga de responsabilitat civil durant la vigdncia de
la llicdncia segons l'import establert en l'article 5 d'aquest Reglament.

14. El canvi d'emplagament sense autoritzaci6.

ARTICLE 24. SANCIONS

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniAries i en la
suspensi6 o revocaci6 absoluta de I'autoritzaci6. Les sancions les imposa l'drgan
competent municipal establert.

Infraccions lleus:

I. Advertiment
IL Multa fins a 750,00 €

Infraccions greus:
I. Suspensi6 de l'autoritzaci6 d't a 6 mesos
II. Multa de 750,01 € fins a 1,500,00 €

Infraccions molt greus:
L Revocaci6 de I'autoritzaci6
II. Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d'altres mesures
complementirries com ara l

- La intervenci6 dels productes exhibits, com a acci6 de cautela i prevenci6 de
riscos amb relaci6 a la salut de les persones.

- El cessament immediat de l'activitat de venda no sedentirria quan s'exerceixi
sense disposar de la preceptiva autoritzaci6.

ARTICLE 25. GRADUACI6 DE LES SANCIONS

L'aplicaci6 de la sanci6 es gradua tenint en compte les circumstirncies segtients:

1. L'esmena dels defectes derivats de I'incompliment d'aquestes normes,
sempre que d'aquest incompliment no se n'hagin derivat perjudicis directes
a tercers.
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La reinciddncia quan no sigui determinant de l,infracci6.

El grau d'intencionalitat.
El nombre de consumidors i usuaris afectats.
La quantia del benefici il.licit,
El volum de vendes.

La situaci6 de predomini de l'infractor al mercat.
La gravetat dels efectes socioecondmics.

A l'efecte de la reinciddncia no s'hi computen els antecedents infractors cancel'lats.

DISPOSICT6 TNNNSITdRIA

Es respectaran els drets adquirits en virtut de les llicdncies atorgades abans de
l'entrada en vigor de la Directiva L23/20O6/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006.

Les llicdncies atorgades provisionalment i a precari, a I'espera de l'aprovaci6
d'aquest reglament, queden convalidades des de la data del seu atorgament
d'acord amb el que preveu l'art. 67 de la Llei goltgg2.
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DISPOSICI6 DEROGATdRIA

Resta derogat l'antic Reglament de
el BOP nfmero 124, de 29 de juny
juliol de 2004.

rdgim intern del mercat setmanal, publicat
de 2OO4, i que va entra en vigor el dia L4

en
de

DISPOSICI6 FINAL PRIMERA

Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament, queda sense efecte i anul.lada la llista
d'espera existent. Per tant, les persones inscrites en aquesta llista no tenen cap
dret preferent a I'hora d'adjudicar-se noves parades, ja que aquestes hauran de
seguir un proc6s de concurrdncia competitiva, d'acord amb els principis de
publicitat, igualtat i transpardncia.

DrsPosrcr6 rrnral sEGoNA

Aquest reglament entrard en vigor l'endemi de la publicaci6 del seu text integre en
el Butlleti Oficial de la Provincia, sempre que hagi transcorregut el termini de 15
djes a qud es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
rdgim local.
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Banyoles, 5 de juliol de 2016

DILIGENCIA D'APROVACI6: Per fer constar que el text d'aquest reglament
rnunicipal ha estat aprovat inicialment, per unanimitat, pel Ple de la Corporaci6,
en sessi6 ordinirria del dia 25 de iuliol de 2O16.

Banyoles, 9 de novembre de 2016.

Vist i Plau,

iquel Noguer i
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* : Per fer constar que aquest reglament
municipal, el text integre del qual ha estat publicat al Butlleti Oficial de la Provincia
de Girona nrim. 198 del dia 17 d'octubre de 2016 i ha estat comunicat l'acord
d'aprovaci6 a l'Administraci5 de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en data de
22 de setembre de 2016, ha entrat en vigor el dia 9 de novembre de 2O16, en
haver estat complerts els trAmits previstos a l'article 66,1 del Decret 779/t995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Banyoles, 9 de novembre de 2016.

Vist i Plau,
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Ajuntament de Banyoles
Area de Promoci6-Econdmica i Programa de Baris
PROMOCIO ECONOMICA

ANNEX 1

MAPA DE DELIMITACIO DEL MERCAT MUNICIPAL DE BANYOLES DE VENDA NO
SEDENTARIA.

Passeig de la Ind0stria, 25 Telefon: 972.57.00.50
17820 - Banyoles (cirona) FAX| 972.57.49.17
NIF: P1701600G correu-e: promocio@ajbanyoles.org
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P Ajuntament de Banyotes
4#} Area de Promoci6 Eiondmica i programa de Barris
\|/ PRoMocr6 econoMrcA

ANNEX 2

LLISTAT AUTORITZACIONS PREEXISTENTS PARADES RECONEGUDES

Passeig de la Ind0stria, 25 Teldfon: 972.57.00.50
17820 - Banyoles (cirona) FAXt 972.57.49.t7
NIF: P1701600c correu-e: promocio@ajbanyoles.org



2011 t4f4 IROSTIT, S,L loseo Roia 6 93

2 2012.1307 )1. Rodes cuilar Mora amili 8 64

3 2 0 1 1.162 .amDta JAFOY S,C,P. 2 29

4 2011.900 ,1. Rodes taroso Romar -ranclgco 6 t03

5 2 0 1 1.586 '1. Malor 3artrina GIones lordi 10 3

6 2 01 1.90 s )1. Rodes Eataller Xicoira liauel 8 70

7 2012.2463 )1. Maior Batlle camDmaio )olors 10 125

8 201 1.593 jl, Nlator lechderLi Puro letat a 18

9 201 1.590 )orta Turers Belart Escoda :uqeni 5 r09

1() 201 1.589 )1, Rodes 3ermeio GavilSn 6 65

ll 2011.902 ,l, Turers losch Alsina 100

t2 t, litrl r'ACAIE t3z

13 20!1.61 3 '1. Maior lamDa Devesa 40ntser.at 6 9

14 20t4.24t ,orta Turers rmpos Bohils loan 3 129

15 2011.680 )1. Rodes :anadell Oellonder ;armen 6

16 2011.954 PI. l4alor lano Genobe 4, Angela 8

a7 2011.684 Pl. Rodes :ar16 Sassaqafras 4. del Carmen 9 81

18 2011 112 Pl. Rodes :asas Garrioa ordl r2 s
19 2011.112 Pl, Major :asas Puiq I

20 2011.689 Pl. Rodes :assola MaciA osep l2 83

2t 2 011.91
-oromtnas I Assoclats
;.c.c. L. 9 42

22 20t7.927 Pl, Maior lo*65 €steve Corsuelo 11

23 201 1.928 H, Rodes lort€s Mova :milia 10 82

24 201 1.929 Pl. Rodes ortds Moya I a7

25 20to.81 3 Pl. Maior uia GalSn 8 90

26 2 0 1 1.139 H. Maior )a Silva Varqas Remedios 8 43

27 2011.938 '1, Maior )0ao cosa )olm s2

28 2011 1189 Pl. Rodes )rissi \ziz 0 68

29 'l- Rod6 /acr*T 11 62

30 2011.1007 Pl. Maior 'lvira L6Dez M. del Carmen 6 34

31 20 1 1.105 1 alqis Camps Alba 6 104

32 20 1 1,18 3 rl, Malor archich Mohammed 8 I1

33 2011 1064 L Maior erndnde? del Barrio Dolors I 47

34 20 1 0.303 )1, Maior errer SabriA rergr 7 63

35 2011.252 tl, Rodes ont Dilm€ {. Carmen 8 84

36 2 0 10.5 79 ossas Cervie 10 33

37 2011.1095 4. Rodes rruites El Ronouillo Sl 79

38 2011 53 )1. Rodes iuites Grau, SL 8 72

39 201 1.233 )1. Rod€s
'ruites Mercader Olot

72 77

40 201!,944 )1. Rodes iarcia Fern6ndez 69

41 201r.951 {, Rodes arcaa Olamendi lordi 6 85

42 201 1.836 tona Turers ;arcia Sole {arcel 119

43 2011 1155 )1. [4ajor iarcia Vizcaino {. Angela 9 105

44 2 0 1 1.952 ,1. Maiof ;Azquez lovef 4aria 7

45 20 1 0.606 )1. Maior 3im€nez 5016 10 38

46 2011 1!49 lambla iodo CresDo ;l6ria 97

47 2010.2217 ;onz{lez Ballesta 8 23

4a 20 1 1.95 6 '1. Malor ionzdlez Collell 4arc 10 27

49 2011.979 )l Major ionzalez collell 8 I]

50 2011,984 t. Malot \hna M 10 35

51 2011.1000 Pl. Rodes aPet dels Bous 96

52 2012.2292 l. Maior uan colomar 'larcis 6 124



53 20L1.999 )uanola Gdell ,ere 2 56

54 20L1.762 lamur (*1 6 113

55 2015,808 Pl. TureF e6n Arbat )avld 136

56 2011,1003 Pl. Maior lnares Martos 4anuel I 19

57 2011.1005 H. TureF -inares Mufioz 10 5

58 2011.1010 Pl. Maior .iso Barrionuevo :ster 89

59 2011.1014 )1. Rodes -6Dez Moraques 4anel 12 73

60 2014.2144 lambla -lools Ferret locio 2 133

61 20 1 1.10 11 rl. Maior -luch Camarero ,6lux 50

62 2011 1016 ,1. Maior {aqatzems TAIia 12

63 2013.1422 {artinez Asensio )avid 10 127

64 2011,1022 l. Rod6 {artin€z Mera )lqa I 86

65 20!1,764 ,oda Ture6 iiartinez Tortosa ,1. Soledad 114

66 20r0.777 '1. Rods !tas6 Sabat€ (avler 76

67 2011.1024 rl. Rodes Mas6 Sabat€ losep Mada 94

6a 2011.1025 {. Lrtot l.sVlhtrn 8 24

69 2017.262 {. Rod6 vlera del Cabo 4anel 10

70 2011 r028 {. Major qoya F€rndndez :armelo 8 99

7L 2011.1029 ,1. Mator ladal Rublrola ourdes 6 101

72 2012,2249 l. Maior loqued Seftat duaro 3.5 121

73 2013.1769 I. Ture6 )sorio Ubeda Noemi 128

,5 2011.688 {. Malor ,elet Barrios larme I

76 2016.300 )l, Rode6 tlecosmo s.l.u. :duad 137

77 2011,103a l. TsH rt. c.ldag @0 4S

7a 20 11,1038 )1, Maior 'lanella Planell. ,lanel

79 2011.rO{1 tl.Tuffi )oitl$a &rUG w t2 39

80 2011.1043 '1. Rods tat Pararols otol 59

a1 2011,1045 tl" f4aior )ulola Pod t0

82 2011.1089 l. Rodes )ulntana Valenti oan 7 56

83 2011.1023 >orta Tute6 Ubis Coll (osa 6 108

a4 2011 1 158 Pl, Maior
(urz oe Moral6
:ontan€t t2 l2

a5 2011.833 Pl. Maior ;alvo Rodriguez ulaa 118

a6 2011 1 166 Rambla ;Snchez Aparicio unan L2 5

E7 1o11.99 l. f,ldq iffiffi 110

aa 2011 L17A )1. Malol anmadi valanova :steve 5 28

a9 2011.1184 uimefi ;era Sala 4aria 54

91 2011,1140 l. Maior Serrat Casas taroS 20

92 2017 1172 '1. Malol ;llva Barga 6

93 20 I r.1 159 '1. Maior Sufrer Serra 10 7

94 2011.396 rl, Malor Tarres Colom osep 10 30

95 2011 It46 {. Rodes Telxidor Pradas Ufons 71

95 20 1 0.53 1 '1. 14aior Jbeela Parra !2

97 201 6,301 lambla lbeda Parra 1na 6 t38

9a 2012,1050 ,1. Rodes 'ellevehl Sublr6s 120

100 2011,1193 /lii€ts Ponsati rcsa 51
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