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TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT
MARTÍ DE SANT CELONI

CAPÍTOL I

Disposicions especials

Article 1r.- L’edifici del mercat municipal constitueix un centre d’abastament
establert per l’Ajuntament per a la venda al detall d’articles alimentaris i altres
en règim de lliure competència.

Article 2n.- L’edifici del mercat municipal ubicat al carrer Campins núm. 42-
56, és un bé de domini públic i figura al llibre d’Inventari i Registre de Béns
de l’Ajuntament inscrit amb el núm. 21-22.

Article 3r.-

1. El mercat municipal estarà obert al públic tots els dies laborals des de
les 8 a les 14 hores. S’exceptuen els divendres i vigílies de festa que
a més s’obrirà de 5 a 8 de la tarda.

2. L’Associació d’autoritzats podrà proposar la modificació dels horaris i
vigílies de festes en l’assemblea anual, amb la corresponent
conformitat de l’alcalde.

Article 4t.- En concordància amb el que disposa l’article 2 del Reglament de
Serveis de 17 de juny de 1955, l’Ajuntament podrà intervenir les activitats al
mercat, perquè l’abastament dels productes de consum de primera
necessitat s’asseguri, així com la seva qualitat, la fidelitat dels expedits
mitjançant pes o mesura, la normalitat dels preus i la lliure competència.
L’Ajuntament ajustarà aquesta intervenció al principi d’igualtat davant la Llei.

Òrgans competents

Article 5è.- Correspon al Ple de la corporació:
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1.  L’aprovació, la modificació o la derogació del Reglament del mercat.
2.  El canvi, la supressió del mercat o la construcció d’un altre nou.
3.  Adjudicar les parades del mercat mitjançant autorització.
4.  L’agrupació de parades per formar-ne una de dues o la segregació

per constituir-ne dues d’una.
L’Ajuntament només acceptarà la petició d’unificació o agregació,
quan les parades pertanyin al mateix titular o familiar fins a segon
grau. A més, s’haurà de mantenir la mateixa activitat de l’adquirent
que s’exercia abans  de l’agrupació.

5.  Imposar sancions corresponents a faltes greus o molt greus.

Article 6è.- Correspon a l’Alcaldia:

1.  El control, la inspecció i la impulsió del servei del mercat municipal. La
direcció pertocarà a l’Associació d’autoritzats.

2.  La proposta de sancions corresponents a faltes greus o molt greus, i
la imposició de sancions per faltes lleus.

3.  Fixar els horaris del mercat i els dies d’obertura a proposta de
l’Associació de concessionaris.

4.  Autoritzar el canvi de destí d’alguna parada o botiga, amb la prèvia
audiència de l’Associació d’autoritzats que haurà d’emetre informe al
respecte en un termini mínim de 10 i màxim de 15 dies, prorrogable
per un altre termini d’igual duració al primer concedit. L’informe haurà
de ser acordat per l’Assemblea General de l’Associació; en cas que
aquell no sigui emès dins el termini concedit a l’efecte s’entendrà que
és favorable i es prosseguirà l’expedient.

5.  Si hagués delegat les seves facultats en algun regidor, resoldre les
qüestions que li plantegi aquest delegat del servei, així com la Junta
de l’Associació d’autoritzats o la pròpia Comissió de Govern. Si
l’assumpte és bastant important en donarà compte al Ple de
l’Ajuntament.

CAPÍTOL II

De les parades de venda

Article 7è.- Els llocs on es realitza l’activitat de venda d’articles de consum
anomenats parades de venda del mercat, pertanyen en propietat a
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l’Ajuntament, tenen la qualificació de béns de domini públic afecta al servei
públic i, en conseqüència, són inalienables, inembargables i imprescriptibles.

Article 8è.- Els llocs de venda del Mercat municipal són actualment els
següents:

1 bar 4 peixateries
2 cansaladeries 2 polleries
3 carnisseries 1 fleca
4 congelats 1 carn de cavall
1 herboristeria 2 xarcuteries
2 drogueries 6 fruiteries-verdures
2 pesca salada 1 cuit i sec
2 pastisseries (dolços, galetes)

Aquesta planificació de la qualificació i distribució general es podrà variar pel
Ple municipal a causa de determinades circumstàncies, la qual cosa es
podrà decidir d’ofici o bé per sol·licitud de l’Associació d’autoritzats adoptada
per acord de la majoria absoluta dels seus membres. En cas que sigui
decidida d’ofici serà preceptiva la prèvia audiència de l’Associació, dins els
terminis establerts a l’art. 6.4 d’aquest Reglament.

Les alteracions singulars del destí de les parades seran resoltes per
l’Alcaldia fins un límit del 25% del total, sempre d’acord amb el procediment
establert a l’art. 6è, apartat 4 d’aquest Reglament.

S’entén que aquest Reglament regula també el règim de les set botigues del
mercat municipal. Els titulars d’aquestes botigues tindran la qualificació
jurídica d’autoritzats.

Article 9è.- Havent transcorregut el termini de la concessió administrativa
atorgada al concessionari, totes les parades i botigues del mercat municipal
tenen la consideració d’autoritzacions administratives.

Article 10è.- Els titulars de les places d’aparcament tindran la consideració
d’autoritzats administratius fins a completar els 50 anys, tenint en compte
que a tots els efectes les autoritzacions administratives tindran validesa fins
al dia 1-4-2038.
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CAPÍTOL III

De l’encarregat del mercat

Article 11è.-

1.  L’Alcaldia, o si s’escau el regidor delegat, podrà nomenar d’entre el
personal municipal que compatibilitzi les tasques pròpies amb les que
a continuació es diran, a una persona perquè realitzi les feines
d’encarregat del mercat.

2.  L’encarregat del mercat, que ho pot ser del setmanal ambulant, haurà
de ser un empleat de plantilla de l’Ajuntament i realitzarà les següents
funcions:

a)  L’obertura i tancament del mercat, restant a ell si cal pel
compliment de les seves funcions.

b)  Tenir cura perquè l’activitat a l’interior del mercat es realitzi amb
normalitat d’acord amb les disposicions legals vigents; de les
anomalies que hi vegi donarà compte a l’Ajuntament.

c)  Tenir cura també del bon ordre, polidesa i neteja del mercat, per a
l’ús adient de les instal·lacions d’aprofitament comú i el racional ús
d’enllumenat públic.

d)  Esforçar-se per la conservació i entreteniment de l’edifici i les seves
instal·lacions, proposant les mesures més adients per al millor
funcionament del mercat.

e)  Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars de les
parades i transmetre-les, si s’escau, a l’Ajuntament.

f)  Notificar als titulars de les parades de venda les comunicacions de
l’Ajuntament que directament els afectin.

g)  Tenir cura del servei de repesat.
h)  Facilitar al veterinari encarregat de la inspecció sanitària el

compliment de la seva tasca.
i)  Efectuar la recaptació dels drets d’ocupació de les parades que

calgui, si s’escau.
j)  Mantenir contínuament informat al Sr. alcalde o regidor delegat del

servei, de tot allò de relleu que s’esdevingui al mercat.
k)  Totes aquelles altres que es dedueixin d’aquest Reglament o li

foren encomanades per l’Alcaldia, el delegat del servei o cap de
secció administrativa de la qual depèn el mercat.
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CAPÍTOL IV

Drets i obligacions del venedors

Article 12è.- Els titulars de les parades o llocs del mercat tenen dret a
utilitzar els béns de servei públic necessaris per a poder realitzar les seves
activitats en la forma establerta.

Article 13è.- L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys,
substraccions o deterioració de les mercaderies. Tampoc assumirà la
responsabilitat de comanda, encara que proveeixi a la vigilància del mercat.

Article 14è.- L’objecte per a que s’atorguin o autoritzin les parades de venda
fixa del mercat no podrà ser modificat mai sense la prèvia autorització
municipal.

Article 15è.- Les obligacions dels titulars de les parades són:

a)  Mantenir-les obertes al públic ininterrompudament durant les hores
de venda assenyalades per l’Ajuntament, sense perjudici de les
condicions específiques d’autorització administrativa regulades en
el plec de condicions.

b)  Conservar-les en bon estat, com així mateix, les instal·lacions,
tenint cura de la seva neteja, lliures de residus i en perfectes
condicions higièniques.

c)  Instal·lar en el lloc adequat el corresponent comptador, el
diferencial i el limitador de corrent de conformitat amb la normativa
que regeix les instal·lacions de baixa tensió, el compliment de la
qual és obligat, i sempre per al cas de que hi hagi instal·lat
enllumenat propi o qualsevulla màquina que ho necessiti.
La qualitat dels materials i el lloc d’ubicació d’aquests aparells de
control i protecció li seran assenyalats per l’electricista municipal
que haurà de donar-li el vistiplau, prèviament a la concessió del
subministrament a la parada.
El consum elèctric de cada parada anirà a càrrec del seu titular.

d)  Utilitzar els instruments de pesar i mesurar ajustats als models
autoritzats; l’Ajuntament podrà mitjançant el personal al seu càrrec,
verificar l’exactitud d’aquests instruments. Les operacions de pesat
es realitzaran de cara al client i no es dificultarà de cap manera la
lectura del mateix.
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e)  Tenir a la vista del públic la totalitat de les existències i en el cas de
material de les cambres frigorífiques dels articles a vendre.

f)  Mostrar els preus de venda en lloc visible als clients i amb números
que no presentin dificultat en ésser llegits, i a la inspecció
veterinària, la qual podrà decomissar i inutilitzar si s’escau, si són
declarats nocius per a la salut pública.

g)  Vestir polidament amb la indumentària adient.
h)  Satisfer el cànon i demés exaccions que pertoquin.
i)  Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments.
j)  Gestionar els residus generats per la seva activitat segons uns

objectius de reducció, reciclatge i valorització, d’acord amb les
disposicions legals vigents, així com amb subjecció a les directrius
que s’estableixin per part de l’Ajuntament.
En qualsevol cas, es dipositaran obligatòriament els residus
generats a l’interior dels contenidors o altres dispositius i sistemes
de recollida habilitats a l’efecte, utilitzant-los de manera adequada
d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament.

 
Article 16è.- Resta prohibit als venedors a les parades de venda:

a)  Exercir la seva activitat si pateixen alguna malaltia contagiosa o
repugnant a la vista del públic.

b)  Executar obres, encara que siguin insignificants i introduir
modificacions de qualsevulla mena a les parades i dependències
del mercat sense la corresponent autorització.

c)  Mantenir a les parades sacs, caixes, envasos o utensilis buits poc
nets que alterin o afectin a les condicions higiènico-sanitàries del
lloc.

d)  Sacrificar a les parades els animals destinats a la seva venda i
realitzar en aquestes les operacions de desplomatge d’aus o de
treure la pell als conills o altres animals semblants.

e)  Servir, lliurar o embolicar els articles alimentaris dels quals realitzen
la venda amb infracció de les normes higiènico-sanitàries legalment
establertes o dictades per les autoritats competents.

f)  Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici dels demés
venedors i utilitzar altaveus o altres mitjans acústics.

g)  Augmentar els preus de les mercaderies durant el mateix dia.
h)  Tenir tancada la parada durant els horaris establerts sense causa

justificada i tramesa per escrit a la Junta i a l’Ajuntament per a la
seva constància i autorització, si s’escau.

i)  Fumar dins les parades i en  tot el recinte del mercat.
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j)  Deixar els residus generats per la seva activitat a l’exterior de la via
pública, sense fer ús adequat dels contenidors o altres dispositius i
sistemes de recollida habilitats a l’efecte.

CAPÍTOL V

De l’Associació de concessionaris o autoritzats del mercat municipal

Article 17è.-

1. Amb caràcter no decisori ni vinculant per a l’Ajuntament, és preceptiva
la constitució d’una Associació d’autoritzats que ostentarà plena
personalitat jurídica per a ser subjecte de drets i obligacions que serà,
a través dels seus òrgans de representació l’única interlocutora
municipal en relació amb totes les qüestions comunes que es suscitin
en relació amb el servei públic del mercat municipal de Sant Martí de
Sant Celoni.

2. La pertinença a l’Associació dels concessionaris o autoritzats serà
obligatòria i el seu règim serà similar a l’establert a la legislació sobre
propietat horitzontal. Aquesta obligació s’estén a totes les parades i
també a totes les botigues compreses al mercat.

3. Les funcions de l’Associació seran les següents:

a)  Ser interlocutor únic en les relacions entre el col·lectiu del mercat
municipal i l’Ajuntament de Sant Celoni.

b)  Centralitzar i fer-se responsable del manteniment dels elements
comuns de les instal·lacions del mercat municipal, als efectes,
podrà repercutir als seus associats, en manera similar a la
legislació sobre propietat horitzontal, les càrregues que per aquest
concepte suporti.

c)  Sol·licitar, informar o suggerir totes les actuacions que creguin
convenients per a un bon desenvolupament del servei de mercat.

d)  Canalitzar les queixes dels compradors i venedors.
e)  Col·laborar amb l’Ajuntament per a la millor solució dels problemes

del mercat i del bon funcionament del mateix.
f)  Totes aquelles que, en defensa dels interessos col·lectius dels seus

associats, tingui a bé exercir.
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L’associació d’autoritzats podrà aprovar els seus pressupostos anuals que
englobin les despeses que generi l’entreteniment del mercat, als efectes
podrà procedir a la recaptació de les quotes ordinàries de manteniment i les
extraordinàries per a obres de millora i reparació que s’acordin, i la seva
administració. L’Associació podrà requerir de l’administració municipal la
recaptació executiva de les quotes, ordinàries i extraordinàries, acordades.

La distribució de quotes es farà de manera proporcional d’acord amb el
coeficient de propietat que sigui atribuït a cada parada de manera similar al
règim de propietat horitzontal.

Article 18è.-

1. L’Associació d’autoritats integrada conforme als seus estatuts, podrà
constituir una comissió amb representants de cada branca que hauran
de ser titulars de parades.

2. El president i el secretari seran els de l’Associació, designats
conforme els estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya.

Article 19è.- Les reunions de la Comissió, sense perjudici de l’assemblea
general i de la junta de govern, es faran en el propi mercat en els casos
següents:

a)  Per convocatòria del president.
b)  A petició de la majoria dels seus components.
c)  A iniciativa de l’alcalde o delegat de servei.

CAPÍTOL IV

De l’adjudicació de parades

Article 20è.- La utilització de les parades del mercat, per implicar un ús
privatiu, estaran sotmeses al règim d’autorització administrativa.

Article 21è.- L’objecte de l’autorització és el dret a ocupar de forma privativa
i amb caràcter exclusiu, una de les parades fixes del mercat amb l’obligació i
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finalitat de destinar-la a la venda al detall dels articles pels quals s’estigui
classificat dins de la relació de les autoritzades.

Article 22è.- Els preceptes aplicables seran els que s’estableixen en el plec
de condicions regulador de la concessió, els del present Reglament i
supletòriament les demés disposicions en matèria de règim local, reglaments
i demés disposicions que la complementin.

Article 23è.- Els autoritzats administrativament estan obligats a regentar
personalment la respectiva parada, llevat del que disposa l’article 26è
d’aquest Reglament, restant prohibit llogar-la totalment o parcial, sense
autorització municipal, si s’escau.

Article 24è.-

1.  Seran titulars d’autoritzacions les persones naturals o jurídiques amb
plena capacitat jurídica.

2.  No podran ser titulars els compresos en els casos d’incapacitat
assenyalats a la legislació local vigent.

3.  Només en els casos de traspàs per funció, els menors d’edat o majors
incapacitats podran succeir al titular de la parada, els quals estaran
representats pels qui legalment estiguin autoritzats.

Article 25è.-

1.  En cas de mort es transmetrà la parada a favor de qui resultés ser
hereu o legatari del titular de l’esmentada parada,

2.  D’haver-se transmès “mortis causa” la parada “pro indiviso” a dues o
més persones, aquestes, en el termini de sis mesos, hauran de
determinar i comunicar a l’Ajuntament, qui serà el successor en la
titularitat de la parada. Si no es fes en aquest termini es declararà
caducada l’autorització, llevat de causes de força major que s’hauran
de justificar pels interessats.

Article 26è.- Si no hi hagués disposició transitòria testamentària de la
transmissió de la parada, es resoldrà d’acord amb el que preveu el paràgraf
2 de l’article 27è d’aquest Reglament i conforme es determina a la declaració
d’hereus.
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Article 27è.-

1.  Els titulars autoritzats de parada podran traspassar-la sempre i quan
tinguin la mateixa finalitat, prèvia autorització de la Corporació i al
pagament dels drets establerts per a tal fi en el plec de condicions i
durant el temps que quedi per enllestir el termini d’autorització.

No obstant l’anterior, als efectes de què el nou adquirent de la parada
o botiga experimenti la rendibilitat del negoci amb caràcter previ al
traspàs definitiu de la titularitat del mateix, amb caràcter excepcional,
es podrà autoritzar que el titular arrendi al nou possible adquirent la
parada per al seu exercici per un termini improrrogable d’un any. Als
efectes caldrà sol·licitar la prèvia autorització de l’Ajuntament de Sant
Celoni que haurà de resoldre en el termini d’un mes, entenent-se
autoritzat el traspàs en cas que no recaigui resolució dins el termini
assenyalat.

2.  No obstant el que es diu al número 1 anterior la Corporació podrà
exercitar el dret de tanteig, per la qual cosa, l’adjudicatari en sol·licitar
l’autorització per al traspàs declararà l’import de la transmissió
prevista, i l’Ajuntament haurà de resoldre la petició en el termini de
tres mesos. En cas contrari s’entendrà autoritzada.

Article 28è.- Extinció de l’autorització:

Sense perjudici del que es disposa en altres preceptes d’aquest Reglament,
les autoritzacions s’amortiran per:

a)  Renúncia expressa i escrita del titular.
b)  Mort del titular, llevat del que es disposa als articles 25è i 26è d’aquest

Reglament.
c)  Per destinar la parada a una finalitat diferent de l’autoritzada, tota vegada

que l’article 21 obliga a destinar la parada a la finalitat autoritzada.
d)  Transcurs del termini assenyalat a l’adjudicació per a la vigència de

l’autorització.
e)  Per infracció molt greu conforme el que es disposa a l’article 41.

CAPÍTOL VII

Inspecció sanitària
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Article 29è.-  L’inspector veterinari tindrà al seu càrrec el control higiènic de
les instal·lacions i dependències del mercat municipal i, així mateix, la
inspecció sanitària dels articles alimentaris a expedir en el mateix.

Article 30è.-

1.  L’inspector veterinari comprovarà cada dia l’estat de les parades i
instal·lacions i procedirà a ordenar la correcció de totes les
deficiències que observi.

2.  Disposarà les mesures que consideri  adients per a evitar l’acumulació
i presència dels subproductes i deixalles produïts durant la jornada de
venda, proposant a l’autoritat municipal l’adopció de les mesures
necessàries per l’esmentada finalitat.

Article 31è.- El veterinari comprovarà que les carns fresques, així com les
congelades i les refrigerades, vagin documentades com cal. Haurà de
procedir a la intervenció i decomís, previ requisit reglamentari, d’aquelles que
no ho compleixin. També efectuarà la inspecció sanitària de la caça i
volateria, i exigirà i expedirà la documentació sanitària que per a la circulació
d’aquests productes estableixi la vigent legislació.

Article 32è.- El veterinari inspeccionarà amb tota meticulositat els peixos i
mariscs i atendrà que mentre s’efectuïn les operacions de venda no es
realitzin feines de neteja del mercat o altres tasques que poguessin
malmetre les condicions sanitàries del mercat. Es prohibirà la neteja del peix
i la seva venda en recipients de fusta que no siguin de primer ús.

Article 33è.- Tots els taulells frigorífics que s’instal·lin en llocs destinats
especialment a la venda de carn hauran de reunir les condicions sanitàries
vigents.

Article 34è.- El veterinari titular ordenarà el decomís i la destinació posterior
dels articles alimentaris que no reuneixin les condicions necessàries per ser
lliurats al consum públic, aixecant la corresponent acta i entregant una còpia
d’aquesta al comerciant afectat, i haurà de seguir en cas de disconformitat,
les normes legals establertes per aquesta mena de dictàmens contradictoris.
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Article 35è.- El veterinari inspector atendrà aquelles reclamacions referents
a sanitat dels articles que li siguin presentats pels compradors i dictaminarà
l’efecte sobre la procedència o no de les reclamacions i emetrà el
corresponent informe, el qual acreditarà al comprador el dret a ser
indemnitzat pel venedor.

Article 36è.- L’inspector veterinari portarà un llibre registre on farà les
anotacions corresponents a les mercaderies inspeccionades, decomissos
efectuats, intervencions de productes i de totes les incidències que tinguin
lloc durant el servei. Les dades consignades al llibre serviran de base per a
la confecció dels comunicats de servei, adreçats a l’Alcaldia.

Article 37è.- Atès el caràcter d’autoritat de l’inspector municipal veterinari
durant l’exercici de la seva missió al mercat, el personal municipal de servei
al mateix, queda subordinat a la seva autoritat, i haurà de col·laborar amb tot
allò que se li demani.

CAPÍTOL VIII

Infraccions i sancions

Article 38è.- Els titulars de les parades seran responsables de les
infraccions d’aquest Reglament que cometin els mateixos, els seus familiars
o els assalariats.

Article 39è.- Es consideraran faltes lleus:

a) La manca de neteja de les parades i de l’entorn i la manca de netedat
en els venedors.

b) Qualsevol infracció d’aquest Reglament no qualificada com a falta
greu o molt greu.

Article 40è.- Es consideraran faltes greus:
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a)  La reiteració d’una falta lleu de la mateixa naturalesa dins d’un any.
b)  La comissió de la tercera falta lleu en un any.
c)  La defraudació en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts.
d)  El reiterat incompliment de les obligacions sanitàries.
e)  La modificació de l’estructura de les parades sense la corresponent

autorització.
f)  El sots-arrendament de la parada, sense autorització.
g)  El tancament no autoritzat de la parada per més de cinc dies i sense

justificació.
h)  L’ostensible desacatament de les disposicions de les autoritats

municipals.
i)  La falta de pagament dels drets corresponents en els terminis

assenyalats en cada cas.
j)  No fer ús adequat dels contenidors o altres dispositius i sistemes de

recollida habilitats a l’efecte per a gestionar els residus generats per la
seva activitat, o bé deixar aquests residus a l’exterior de la via pública,
sense emprar els elements referits.

Article 41è.- Seran faltes molt greus:

a)  La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa dins de l’any.
b)  El traspàs de la parada sense obtenir la corresponent autorització.
c)  L’abandonament injustificat de la parada durant tres mesos.
d)  La no incorporació a l’Associació d’autoritzats.
e)  La no comunicació de l’arrendament de la parada o el frau de norma

en l’exercici del dret que atorga l’article 27,1 segon paràgraf.

Article 42è.-

1-  Per les faltes lleus s’aplicaran les següents sancions:
a)  Apercebiment.
b)  Multes de 5.000 a 10.000 pessetes.

2-  Per les faltes greus:
a)  Multes de 10.000 a 25.000 pessetes.
b)  Suspensió temporal de l’autorització de 5 a 20 dies hàbils.

3-  Per a les faltes molt greus:
a)  Suspensió temporal de la concessió de 20 dies a 6 mesos.
b)  Caducitat de la concessió sense dret a indemnització.
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Article 43è.-

1.  Les faltes lleus seran sancionades per l’Alcaldia atès la infracció.
2.  La imposició de les sancions per falta greu o molt greu correspon a la

Comissió de Govern previ expedient conforme s’ordena a l’article 92
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL IX

Recursos i reclamacions

Article 44è.-

1.  Contra les instruccions de l’encarregat del mercat i, en general, contra
qualsevol ordre o situació de fet que no tingui la qualificació d’acte
administratiu, podrà reclamar-se davant de l’alcalde.

2.  Contra els actes de l’alcalde, Comissió de Govern i el Ple de
l’Ajuntament, podran interposar-se els recursos administratius i
jurisdiccionals previstos a les disposicions vigents.

Article 45è.- Les parades del mercat municipal restaran autoritzades per la
venda dels següents productes:

BAR.- Està autoritzat per servir al públic, i en forma de consumicions,
tota classe de begudes, tapes, entrepans, menjars i tabacs.

CARNISSERIA.- Observa la venda de carns fresques i congelades de
bestiar: oví, boví i caprí, així com totes les seves despulles.

CARNISSERIA DE CAVALL.- Observarà la venda de carns fresques i
congelades de bestiar equí, així com totes les seves despulles.

XARCUTERIA.- Observarà la venda d’embotits curats i cuits,
fiambres, tota mena de pernils, formatges, embotits de “foie”, així com totes
les conserves càrniques en llauna.

DROGUERIA I PERFUMERIA.- Observarà la venda de drogues,
pintures, barnissos, papers d’empaperar, hules, sabons, detergents, lleixius,
articles de neteja, perfumeria, cosmètics i perruqueria, així com qualsevol
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producte destinat a embellir o higienitzar el cos humà. També hi entra la
bijuteria.

DOLÇOS I GALETES.- Observarà la venda de tota mena de dolços,
pastissos, pastes seques i galetes, bombons, xocolates, torrons, massapans,
sucres, cafès i begudes embotellades i amb marca, a més a més dels
articles de confiteria i pastisseria.

FRUITES I VERDURES.- Observa la venda de tota mena de fruites,
verdures i hortalisses fresques.

FRUITS SECS I LLEGUMS.- Observarà la venda de granes, llegums
seques, cereals i les seves farines, fruits secs i torrats, tot l’estil de pasta per
sopa, espècies, patates fregides i seguits, així com les llegums cuites.

FLECA.- Observarà la venda de tota mena de pans, panets,
ensaïmades, roscos, i en general la denominada “bolleria ordinària”, així com
les farines de blat.

PEIXATERIA.- Observarà la venda de tota mena de peix fresc i
congelat, així com crustacis, mol·luscs i marisc.

POLLASTRERIA.- Observa la venda d’ous, gallines, pollastres, ànecs,
coloms, galls d’indi, conills, caça menor, i en general tota la volateria.

PESCA SALADA.- Observa la venda de tota mena de pesca salada,
seca, remullada o en salmorra, conserves de tota mena de peixos, mol·luscs,
crustacis i altres éssers o animals marins, olives, encurtits, i vegetals en
conserva.

CANSALADERIA.- Observa la venda de carns fresques i congelades
de bestiar porcí, així com les seves despulles i el cuit de caldera.

CONGELATS.- Observa la venda de tota la gamma de productes
congelats que hi ha a la venda.

QUEVIURES.- Observa la venda de pastes per sopa, cafès, sucres,
xocolates, formatges, embotits, fiambres, conserves en llaunes, olis, sabons,
lleixius, pernils i begudes, però han de ser envasats i etiquetats d’origen.

HERBORISTERIA.- Articles de dietètica.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament, que consta de 45 articles i una disposició final, entrarà en
vigor una vegada hagi estat aprovat definitivament per l’Ajuntament i publicat
el seu text complert al BOP.

El present Reglament entrarà en vigor un cop hagi transcorregut el termini de
quinze dies comptats a partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu
text en el Butlletí Oficial de la Província i tindrà vigència fins i tant el Ple de la
Corporació no acordi la seva modificació o derogació.

Les modificacions efectuades al Reglament entraran en vigor un cop
finalitzada la seva tramitació i publicat el seu text al Butlletí Oficial de la
Província.
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