REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1.- Els Mercats municipals són un bé de domini públic municipal on es presta un servei
públic de venda minorista, assegurant la lliure competència entre els venedors i evitant el
monopoli, prestat des d’edificis o locals de propietat municipal gestionats com a concessions
administratives, en règim de lliure competència i sota la vigilància i autoritat de l’Ajuntament.
Article 2.- L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament serà el del Mercat Municipal d’Abastiments de
Xàbia.
CAPÍTOL II. COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Article 3.- Atesa la consideració de servei públic que té l’activitat desenvolupada en el Mercat
municipal, l’Ajuntament exerceix la intervenció administrativa necessària, la vigilància sanitària i
totes las funcions que impliquen l’exercici de l’autoritat, així com l’aprovació dels estudis d’oferta
i demanda (mix comercial), i de preus-barems de les concessions.
Article 4.- Així mateix, l’Ajuntament ostenta totes les facultats inherents a la titularitat demanial
de l’edifici sobre el que es constitueix el Mercat, sense més limitació que les pròpies del servei
públic al que es destina, i de les concessions administratives concedides.
Article 5.- L’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa higiènico-sanitària i de
protecció als consumidors, i exercirà l’oportuna intervenció administrativa en el marc de les seves
pròpies competències i impulsarà la intervenció de les administracions amb competències
concurrents en dites matèries quan siga requerida a fer-ho.
Article 6.- En el marc de la seva pròpia competència i autoritat, l’Ajuntament instruirà el
procediment sancionador aplicable per corregir aquelles conductes contràries a la legalitat vigent,
i en particular, a les normes contingudes en aquest Reglament.
Article 7.- Els serveis necessaris pel funcionament del Mercat, com són la neteja, el manteniment
o les reparacions, seran realitzats pel propi Ajuntament o per les empreses o Associació de
Venedors amb les que es subscriga l’oportú conveni per a cada un o tots els serveis.
Article 8.- També podrà coexistir la gestió compartida amb l’Administració de determinades
despeses que es puguen assumir pels venedors, com la neteja de les zones comuns, reparacions
i/o la vigilància, amb la consulta prèvia a l’associació de venedors.
Article 9.- L’Ajuntament supervisarà les campanyes de dinamisme comercial que haurà de
realitzar l’Associació de Venedors, en els termes que siguen objecte de mutu acord.
Article 10.- Les zones de càrrega i descàrrega contigües al Mercat municipal es regularan per la
normativa general.
Article 11.- Es prohibeix l’entrada i permanència d’animals en el recinte del Mercat, excepte en
els casos de gossos-guia d’invidents.
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Article 12.- És competència del Ple de la Corporació:
a) L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament
b) El canvi, la supressió del Mercat o la construcció d’un de nou.
c) L’aprovació i la modificació de la forma de gestió del servei
Article 13.- És competència de l’Alcalde-President, o Regidor en què delegue:
a) La direcció, inspecció i impuls del servei del Mercat
b) Dictar les disposicions i bans que estime oportuns en matèries relatives al Mercat.
c) La proposta de sancions referents a faltes greus i molt greus i la imposició respecte de
les faltes lleus.
d) Fixar els dies d’obertura i els horaris del Mercat, d’acord amb la legislació sobre
horaris comercials vigent en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
e) Autoritzar el canvi d’activitat i la transmissió o traspàs de les concessions.
f) Totes aquelles no atribuïdes per la Llei o aquest Reglament al Ple de la Corporació o a
la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL III. PARADES DE VENDA
Article 14.- Les parades, on s’exerceix l’activitat comercial dins del recinte del Mercat, són
propietat de l’Ajuntament i la seua naturalesa de béns de servei públic.
Article 15.- Les parades es classifiquen en:
a) FIXES: Aquelles destinades a la venda d’articles de manera permanent, per haver
estat adjudicades per un temps determinat, d’acord amb les normes d’aquest
Reglament.
b) PROVISIONALS: Aquelles que, estant lliures per no haver estat adjudicades de forma
permanent, s’utilitzen de forma discontínua i no periòdica, amb l’abonament previ de
les taxes corresponents.
c) BARS
Article 16.- L’Ajuntament determinarà el nombre, modalitat, ubicació i dimensions de les parades
en harmonia amb la superfície del recinte del Mercat i les necessitats de la població. Aquesta
determinació haurà de reflectir-se en un plànol aprovat degudament i podrà ser modificada quan
ho exigisquen les necessitats del servei, consultats els venedors del mercat a través de les seues
associacions.
CAPÍTOL IV . CONCESSIÓ DE LES PARADES
Article 17.1.- Les parades s’atorgaran com a una concessió administrativa de caràcter demanial, mitjançant
concurs públic.
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2.- L’objecte de la concessió és el dret a ocupar de mode privatiu i amb caràcter exclusiu una de
les parades fixes del Mercat, amb la finalitat i l’obligació de destinar-la a la venda al detall dels
articles per als que estiguera autoritzat dins la relació de productes permesos per aquest
Reglament.
3.- L’objecte per al qual es concedeixen les parades de venda no podrà ser alterat en cap
circumstància sense l’autorització municipal prèvia.
4.- Els preceptes aplicables seran els que regulen aquesta matèria en la Llei de Règim Local,
reglaments que la despleguen i disposicions que la complementen.
Article 18.- L’adjudicació de les parades del mercat s’efectuarà mitjançant licitació, de
conformitat amb allò que disposa el Reglament de Béns de les Entitats Públiques, sent el tipus de
licitació l’assenyalat al Plec de Condicions.
Article 19.1.- Podran licitar a les concessions, així com ser titulars de parades de venda, les persones físiques
que ostenten capacitat jurídica i d’obrar suficient per a contractar, segons la normativa civil i
administrativa general aplicable en cada cas. També podran ser titulars les persones jurídiques,
en la seua condició de titulars de parades de venda.
2.- Per tal de garantir la lliure competència entre els concessionaris, no podran optar a noves
concessions aquelles persones que, junt amb el seu cònjuge i/o els seus fills no emancipats,
tinguen parades en el Mercat que, sumades a les preteses, incorreguen en alguna de les següents
circumstàncies:
a) Que superen 2/3 parts de les parades del Mercat destinades a la mateixa activitat de
venda del que siga objecte de licitació.
b) Cap concessionari podrà ser titular de més de tres locals comercials en el Mercat.
c) No obstant, en el supòsit de complir els requisits limitadors anteriors, l’Ajuntament,
previ informe del Consell de Comerç i Promoció Econòmica i de la Comissió Mixta del
Mercat, podrà autoritzar noves transmissions per a evitar el tancament de parades.
Article 20.- No podran ser titulars de llicències d’explotació de parades:


Aquells que no reunisquen les condicions assenyalades en aquest Reglament.



Les persones incurses en cap de les prohibicions assenyalades en la legislació de
contractes del sector públic.

Article 21.1.- Els concessionaris estan obligats a regentar personalment la respectiva parada.
2.- Queda terminantment prohibit el subarrendament total o parcial de la parada.
Article 22.1.- En cas de mort del concessionari, es transmetrà la parada a favor de qui resulte hereu o
legatari segons disposició testamentària.
2.- D’haver-se transmés “mortis causa” la parada pro indiviso a dos o més persones, aquestes, en
el termini de tres mesos, hauran de determinar i comunicar a l’Ajuntament qui d’entre elles ha de
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succeir al titular de la concessió. Si aquesta determinació no es realitzara en el termini indicat, es
declararà caducada la concessió.
3.- De no existir disposició testamentària, la parada es transmetrà a favor del cònjuge, fills, nets,
pares o germans del titular per aquest ordre. Dins del mateix grau, tindrà preferència aquell que
justifique la seua col·laboració amb el titular de la parada durant els tres anys anteriors a la mort
d’aquest i, de no donar-se aquesta circumstància, al de major edat.
4.- Donat el cas que no existira cap dels parents indicats, es declararà la extinció de la llicència
d’ocupació de la parada.
5.- No serà permés cap tipus de traspàs de la concessió excepte el cas de la transmissió
hereditària explicada en aquest article.
Article 23.- En cas de renúncia voluntària del concessionari, l’Ajuntament recuperarà la plena
disponibilitat de la parada de venda, i des del mateix moment de la renúncia voluntària, el
concessionari deixarà de reportar ingressos de cap mena a favor de l’Ajuntament amb motiu de la
concessió renunciada. Tot això sense perjudici dels deutes que tingués el concessionari amb
l’Ajuntament, els quals no es veuran afectats per dita renúncia.
Article 24 .1.- Extingida la concessió per qualsevol de les causes legalment previstes, el concessionari haurà
de reintegrar l’objecte de la concessió en perfecte estat, i les instal·lacions, obres i millores
realitzades en la parada de venda revertiran en benefici de l’Ajuntament, sense que el
concessionari tinga dret a indemnització de cap mena per dit concepte. Restaran en el domini del
concessionari tots els béns que puga retirar sense menyscabar el bé immoble de la parada.
2.- La declaració d’extinció de la concessió requerirà la incoació d’expedient administratiu,
d’acord amb la legislació vigent. Mentre s’instrueixen les diligències, l’Alcalde, a proposta del
Regidor Delegat de l’àrea, podrà decretar, com a mesura cautelar, la suspensió de la venda en la
parada o parades objecte de l’expedient.
3.- Declarada l’extinció de la concessió, qualsevulla que siga la causa, l’adjudicatari haurà de
desallotjar la parada en el termini de dos dies des que hi siga requerit formalment. De no
realitzar-se el desallotjament, es decretarà el desnonament administratiu. De no efectuar-se
voluntàriament, es durà a terme amb auxili de la Policia Local; les despeses que comporte
correran a càrrec del desnonat.
Article 25.- Sense perjudici del que es disposa en altres preceptes d’aquest Reglament, les
concessions s’extingiran per:
a) Renúncia expressa i escrita del titular
b) Mort del titular, excepte en allò que es disposa en l’article 22 d’aquest Reglament.
c) Dissolució de la societat titular.
d) Pèrdua d’alguna de les condicions exigides a l’article 19 d’aquest Reglament.
e) Transcurs del termini assenyalat en l’adjudicació per a la vigència de la concessió
f) Per infracció molt greu-4–
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g) Revocació per causes sobrevingudes d’interés públic, per acord de l’Ajuntament
encara abans de l’acabament del termini per al qual es va atorgar.
h) Resolució judicial.
i) Desafectació del bé de domini públicj) Pèrdua física o jurídica del bé sobre el qual hagen estat atorgades.
CAPÍTOL V . OBRES I INSTAL·LACIONS
Article 26.- Les obres i instal·lacions de qualsevol classe que es realitzen al Mercat requeriran el
permís municipal.
Article 27.- Les obres i instal·lacions, així com les de conservació, seran per compte dels titulars
de la concessió d’ocupació de la parada on es realitzen.
Article 28.- Les obres es realitzaran fora de l’horari comercial del Mercat. Durant l’horari
comercial, l’obra es protegirà amb elements que impedisquen l’accés dels usuaris i amb lones o
plafons que l’oculten de la vista.
Article 29- Les obres no afectaran elements estructurals del Mercat, ni a les seues instal·lacions
comunes i en el seu transcurs no es produiran impediments o molèsties a l’activitat normal de
venda.
Article 30.- Els mostradors, instal·lacions, persianes, lluminàries o qualsevol altre element propi
de la parada no sobreeixirà dels límits de la mateixa.
CAPÍTOL VI. DRETS I OBLIGACIONS DELS CONCESSIONARIS.
Article 31.- Sense perjudici de les obligacions establertes per l’ordenament jurídic vigent amb
caràcter general per a l’exercici de les activitats comercials, els concessionaris de les parades de
venda hauran de complir amb les obligacions següents:
a) Exercir l’activitat comercial que li pertoque de manera ininterrompuda durant les
hores de Mercat, de conformitat amb els horaris establerts per l’Ajuntament.
b) Ocupar la parada de venda i mantenir-la oberta al públic, bé personalment, bé
mitjançant el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals, o a través de
personal assalariat. En qualsevol cas, serà obligatori estar al corrent de les obligacions
socials, per tant, l’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment l’exhibició dels
últims butlletins de cotització a la Seguretat Social
c) Conservar-les en bon estat, així com les instal·lacions, tenint cura que estiguen netes,
lliures de residus i en perfectes condicions higièniques.
d) Utilitzar la parada exclusivament per a la venda i exposició dels productes autoritzats
per la corresponent concessió municipal.
e) Estar en possessió del carnet de manipuladors tant el titular com la resta de persones
que treballen a la parada.
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f)

Tindre a disposició dels usuaris fulles de reclamacions d’acord amb la normativa
vigent en la matèria.
g) Indicar clarament la denominació i el preu dels productes, disposant a la vista del
públic una part de tots els articles que es venen
h) Instal·lar en elles el corresponent comptador, diferencial i limitador de corrent
d’acord amb la normativa que regeix les instal·lacions de baixa tensió, d’obligat
compliment, i sempre per al cas que tinguen instal·lada il·luminació pròpia o
qualsevol maquinària que ho precise.
La qualitat dels materials i el lloc d’ubicació d’aquests aparells de control i protecció
seran senyalats per l’electricista municipal que haurà de donar la seua conformitat
abans de la connexió del subministrament a la parada.
i) Utilitzar instruments de pesatge i mesura ajustats als autoritzats. L’Ajuntament podrà
verificar l’exactitud d’aquests instruments.
j) Tenir a la vista del públic l’existència total dels articles que es comercialitzen, sense
que es puguen apartar, seleccionar o ocultar alguns d’ells, excepte en el cas que per la
seua quantitat i forma de disposició no puguen se col·locats tots a la vista.
k) Mostrar els articles de venda a la inspecció veterinària que podrà procedir al seu
decomís i inutilització en el cas de ser declarats nocius per a la salut pública.
l) Vestir adequadament la indumentària apropiada.
m) Satisfer el cànon i altres exaccions i impostos que corresponguen.
n) Complir amb les normes d’higiene i seguretat en el treball aplicables en cada activitat
o) Participar en les despeses que origine la millora de l’edifici, les instal·lacions o els
serveis generals del Mercat.
p) En el termini de tres mesos des de l’atorgament de la concessió, el titular haurà de
comunicar aquest fet al Registre d’Activitats Comercials de la Comunitat Valenciana
Article 32 .- Queda prohibit als venedors en les parades de venda:
a) Exercir l’activitat si pateixen alguna malaltia contagiosa.
b) Realitzar qualsevol tipus d’obres i introduir modificacions de qualsevol classe en les
parades i dependències del Mercat sense l’autorització corresponent.
c) Mantenir dins la parada sacs, caixes, envasos o utensilis buits o poc nets que alteren o
afecten a les condicions higiènico-sanitàries del lloc.
d) En cap cas es permet l’apilament d’envasos, mercaderies, útils, etc. en els accessos,
zones lliures o vials destinats al públic.
e) Servir, lliurar o embolicar els articles sense complir les normes higiènico-sanitàries
legalment establertes o que dicten les autoritats competents.
f) Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici de la resta de venedors i utilitzar
altaveus o altres mitjans acústics.
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Article 33.- En qualsevol cas, el titular de la parada corresponent serà responsable administrativa
o civilment de les infraccions comeses per ell, per la seva família o pels treballadors que presten
els seus serveis en la parada, respecte a aquest Reglament i altres normatives.
Article 34.- El tancament injustificat de una parada serà considerat motiu de incoació
d’expedient sancionador. Cap lloc podrà restar tancat més del que estableix el calendari laboral;
qualsevol excepció haurà d’estar autoritzada per l’Ajuntament, prèvia sol·licitud raonada del seu
titular, podent donar lloc a una autorització municipal pel tancament de la parada per un termini
de 3 mesos. En casos excepcionals, l’autorització de tancament podrà ser prorrogada 3 mesos
més per l’Ajuntament.
CAPÍTOL VII. ASSOCIACIÓ DE VENEDORS I COMISSIÓ MIXTA
Article 35 .1.- Els titulars de les parades podran constituir qualsevol fórmula associativa en la forma prevista
en les lleis per tal de fomentar la iniciativa comercial, la col·laboració en la gestió del mercat, la
participació i la responsabilitat.
2.- Per la seva condició de concessionaris, es considerarà a aquests com a membres de
l’Associació de Venedors del Mercat, amb tots els drets i obligacions inherents a la condició de
membre.
Article 36.- L’Associació de Venedors del Mercat es regirà pels principis democràtics i adoptarà
les seves decisions per majoria. Elegirà una Junta Directiva i un President, que serà l’interlocutor
vàlid amb l’Ajuntament.
En quant a la resta, l’organització i funcionament serà el que lliurement decidisca la pròpia
associació i els seus estatuts.
Article 37.- L’Associació podrà col·laborar amb l’Ajuntament per a la realització de determinats
serveis a favor del Mercat, subscrivint-se per tal motiu, els convenis que els regulin.
Article 38.- De la comissió mixta.
Es crearà una comissió mixta, formada per l’Alcalde-President o Regidor en què delegue, un
membre de l’Ajuntament (que actuarà com a secretari), i el President de l’Associació de
Venedors. Les seues funcions seran les pròpies d’un òrgan consultiu, que vetlarà pel correcte
funcionament del Mercat, i serà el vehicle per a traslladar els suggeriments i peticions dels
concessionaris. Es convocarà a instància de l’Ajuntament o del President de l’Associació de
Venedors.
CAPÍTOL VIII . ARTICLES AUTORITZATS A LA VENDA
Article 39.- La denominació de les parades del Mercat serà la que figure a la llicència i l’activitat
comercial que s’hi exercisca serà la que corresponga a la dita denominació, sense que puga variarse sense autorització de l’Ajuntament.
Podran expedir-se els articles que, a títol enunciatiu, es reflexen a la classificació següent,:
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A.- COMESTIBLES
a) Carnisseria. Tota classe de carns i embotits.
b) Articles alimentaris precuinats o preparats, sempre que es compte amb
instal·lacions adequades per a la seua conservació.
c) Comestibles o ultramarins.
d) Xarcuteria
e) Vins i begudes
f) Congelats
g) Dietètica. Envasats i registrats com a tals productes en els registres oficials
corresponents.
h) Fruits secs.
i) Fruites i verdures
j) Forn i pastisseria.
k) Peix fresc
l) Saladures, olives i conserves.
m) Aus i ous, carns de caça menor.
B.- COMPLEMENTARIS
a) Adrogueria i perfumeria. Articles de neteja, higiene o bellesa.
b) Floristeria.
c) Gelateria
d) Bar-cafeteria.
Article 40.1.- Dins d’aquesta classificació, quan el mix comercial ho permeta i escoltada la Comissió Mixta
del Mercat, es podrà autoritzar l’ampliació d’activitat; entenent-se per ampliació d’activitat la
possibilitat de vendre, en una mateixa concessió, productes diferents als que figuren en la
llicència de venda.
2.- La relació d’activitats i productes compresos en els articles anteriors haurà d’interpretar-se en
el sentit més ampli possible, i l’Ajuntament podrà incloure nous productes o serveis si aquests
apareixen o s’instauren en el futur, incorporant-se en el grup o activitat que corresponga, si tal
cosa repercuteix en l’interès general i en particular del Mercat, un cop escoltada la Comissió
Mixta.
Article 41.- Entre les diferents parades de venda haurà d’existir una separació física. No obstant,
hi ha la possibilitat d’unificar dos o més d’aquestes quan pertanguen a un mateix titular o a
familiars fins al segon grau o membres d’una mateixa societat civil o mercantil i tinguen idèntica
denominació o es dediquen a activitats compatibles total o parcialment.
Article 42.- Es podrà sol·licitar i autoritzar el canvi d’activitat o l’ampliació d’activitat, escoltada la
comissió mixta del Mercat, sempre que es done alguna de les següents circumstàncies:
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1. Que el canvi d’activitat sol·licitat no altere el mix comercial establert.
2. Que es tracte d’una activitat inexistent fins al moment de la sol·licitud en el Mercat.
3. Que es tracte d’una ampliació d’una unitat de venda mitjançant l’adquisició de la
contigua per a la seua unificació, sempre que no s’altere el mix comercial.
4. Que es tracte d’una unitat de venda recuperada pel propi Ajuntament, el qual podrà
modificar el seu destí per tal d’optimitzar el mix comercial del Mercat.
5. Que siga d’interès general del Mercat.
Article 43 .- Dels Bars.
Es considera propi dels bars el perímetre de la barra i la zona perimetral on estan
ubicades les taules i tamborets, sempre amb la condició de deixar els accessos lliures i espai
suficient per al pas del públic.
CAPÍTOL IX . INSPECCIÓ SANITÀRIA
Article 44.- Correspon als organismes competents la vigilància sanitària dels articles alimentaris
que s’exposen o emmagatzemen en el Mercat. L’autoritat competent en la matèria, a través dels
tècnics designats a l’efecte, exercirà les següents funcions:
1. Comprovar l’estat sanitari dels productes alimentaris.
2. Inspeccionar les condicions higiènico-sanitàries de les unitats de venda, les seues dependències
i instal·lacions.
3. Decomissar els gèneres que no es troben en òptimes condicions per al consum humà.
4. Alçar actes com a conseqüència de les inspeccions, i emetre informes tècnics sobre el resultat
de les inspeccions i anàlisis practicats, així com ordenar de manera immediata les mesures
preventives i correctores que es consideren necessàries.
5. Emetre informe en els expedients d’unificació d’activitats i d’obres, sempre que els serveis
municipals ho requereixin.
Article 45.- Els venedors no podran oposar-se a la inspecció sanitària ni al decomís de les
mercaderies que realitzen els tècnics sanitaris, sota advertència d’imposar-li la sanció
corresponent d’acord amb el present reglament, sense prejudici de la resta de responsabilitats en
que pogueren incórrer.
Article 46.- Els productes que comporten perill per a la salut pública seran destruïts d’acord amb
el que disposi l’autoritat sanitària.
Article 47.- Als efectes de la inspecció sanitària i veterinària s’estarà amb el que estableix
l’administració de la Unió Europea, estatal, autonòmica o municipal.
CAPÍTOL X. DISCIPLINA DELS MERCATS I RÈGIM SANCIONADOR
Article 48.- Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions d’aquest Reglament
que siguen comeses per ell, els seus familiars o assalariats que hi presten serveis.
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Article 49.- Són faltes lleus:
1. Les irregularitats en el compliment de l’horari de venda al públic o el tancament no
autoritzat de les parades de venda, sense causa justificada, d’un a cinc dies.
2. La realització d’operacions de pesada fora de la vista del públic.
3. La realització de venda a l’engròs.
4. La utilització o exposició de envasos o utensilis en mal estat.
5. La utilització d’embolcalls o recipients que no s’ajusten a les disposicions vigents.
6. La incorrecció en el tracte amb altres concessionaris, amb el públic, amb els empleats
municipals o amb els empleats dels propis concessionaris.
7. Alçar la veu tot dient la natura i preu dels articles i/o cridant als compradors del
Mercat o tenir música alta.
8. La no col·locació dels cartells amb la denominació i preu dels articles.
9. La manca de neteja de la parada i el seu entorn.
10. La manca d’higiene de les persones que realitzen l’activitat de venda en la parada.
11. L’ús inadequat de les zones comunes.
12. Incompliment de qualsevol de les obligacions i normes de funcionament establertes
en aquest Reglament no qualificades com a falta greu o molt greu.
Article 50.- Són faltes greus:
1. La reiteració d’una falta lleu de la mateixa naturalesa o la comissió de la tercera falta
lleu en un any
2. La utilització de balances o altres instruments de pes i mesura no homologats.
3. El reiterat incompliment de les obligacions sanitàries.
4. L’oposició al reconeixement dels articles per part del personal autoritzat.
5. Tenir treballadors sense la necessària documentació laboral.
6. La venda de productes no corresponents als autoritzats per a cada parada de venda.
7. Vendre fora de la parada, obstruir el pas de vianants i ocupar espais no autoritzats o
qualsevol d’aquests supòsits aïlladament considerats.
8. Apartar, seleccionar o ocultar gènere de venda.
9. L’alteració dels preus a l’alça durant la jornada.
10. Col·locar envasos o mercaderies fora de les parades de venda, magatzems i cambres
frigorífiques o la utilització d’espais comuns sense autorització.
11. La resistència, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració municipal en
matèria de Mercats.
12. La modificació de l’estructura o instal·lacions de les parades sense autorització.
13. El subarrendament de la parada.
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14. El tancament no autoritzat de les parades de venda, sense causa justificada, per més
de cinc dies.
15. L’exercici de la venda per persona no autoritzada.
Article 51.- Són faltes molt greus:
1. La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa durant un any.
2. L’enfrontament entre titulars, públic i treballadors de les parades de venda.
3. Manipular la balança o els instruments de mesura amb finalitats fraudulentes.
4. El tancament no autoritzat per més de tres mesos.
5. L’exercici o la mera temptativa de resistència, coacció o represàlia contra els
funcionaris municipals habilitats per a la funció del servei d’inspecció, investigació o
vigilància.
6. Falta de pagament de la taxa per ocupació de parades del mercat municipal.
Article 52.- Quanties de les sancions
Les sancions aplicables en cas d’infracció seran les següents:
1. Faltes lleus: sancionades amb apercebiment i/o multa de fins a 750 euros i/o
suspensió temporal de la venda fins a un mes.
2. Faltes greus: apercebiment i/o multa de fins a 1.500 euros i/o suspensió temporal de
la venda fins a tres mesos.
3. Faltes molt greus: seran sancionades alternativament amb multa de fins a 3.000
euros, suspensió de la venda durant 3 mesos o pèrdua de l’autorització de venda,
atenent a la rellevància de la pertorbació causada en el normal funcionament del
servei
4. Dos faltes lleus equivaldran a una falta greu i dos faltes greus seran equivalents a una
falta molt greu.
Article 531.- D’acord amb l’article 13 d’aquest Reglament, les faltes seran sancionades o proposades per
l’Alcalde-President, oït l’infractor.
2.- Correspon la imposició de les sancions a l’Alcaldia, amb la tramitació prèvia de l’expedient
d’acord amb allò que estableix la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú i la resta de legislació aplicable i, en qualsevol cas, s’estarà a
la normativa vigent d’aplicació en la matèria.
3.- Les sancions es graduaran atenent als següents criteris:
a) Transcendència social de la infracció.
b) Negligència o intencionalitat de l’infractor.
c) La naturalesa i quantia dels perjudicis causats.
d) Existència de reincidència. En aquest cas, la comissió de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa en el termini d’un any declarada per resolució
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4.- La imposició de les sancions previstes quan s’hagueren produït danys, comportarà la reparació
o rescabalament dels mateixosArticle 54.1.- Contra les actuacions del personal municipal que no tinguen caràcter administratiu es podrà
reclamar davant l’Alcalde-President.
2.- Contra els actes de l’Alcalde-President i el Ple podran interposar-se els recursos administratius
previstos en les disposicions vigents.
Disposició transitòria
En el cas que els titulars de les concessions atorgades amb anterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquest Reglament procedisquen a traspassar la parada de venda, disposaran d’un termini de sis
mesos per fer-la efectiva. Transcorregut aquest termini sense haver-se realitzat el traspàs,
l’Ajuntament recuperarà la plena disponibilitat de la parada de venda.
Disposició Derogatòria
Queden derogades totes les normes municipals que s’oposen al present Reglament, i
especialment, el Reglament del Mercat Municipal d’Abastiments de 1985, modificat el maig de
1995.
Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils a comptar des de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant,

En vigor des de 22 de juny de 2010
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