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Ajuntament de Banyoles
Area de Promoci6 Econdmica i programa de Barris

PRoMocr6 econdMrcA

REGLAMENT

DEL MERCAT

SETMANAL

DE

VENDA

SEDENTANTN DE BANYOLES

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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Ajuntament de Banyoles
Area de Promoci6.Econdmica i Programa de Barris
PROMOCIO ECONOMICA

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.

