
Ordenança Reguladora dels Mercats del municipi de S anta Maria de Corcó 
 
CAPÍTOL I 
Disposicions Generals 
 
Article 1 

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels mercats del municipi de Santa 
Maria de Corcó quant a venda no sedentària. 
Article 2 

El mercat que es porta a terme al nucli de l’Esquirol, té lloc tots els divendres de 
l’any a la plaça Nova, al costat de l’església, i als seus entorns. Si un divendres s’escau 
que sigui festa inhàbil a efectes laborals, es suprimirà el mercat d’aquest dia. 
Article 3 
 
Les parades s’agruparan per sectors d’acord amb els següents grups: 
- Alimentació (inclou fruites i verdures, productes del camp, plantes i flors) 
- Articles per a la llar (ferreteria, regal, ornamentació, drogueria, perfumeria o 
similiar) 
- Vestit i calçat 
CAPÍTOL II 
Llicències 
 
Article 4 
L’Ajuntament concedeix 2 tipus de llicències per parar als mercats: 
- Fixa: es concedeixen per períodes anuals per que el sol·licitant ocupi un espai 
o parada determinat tot l’any. Aquest espai se’ls reserva cada dia de mercat fins a 
les 9 del matí, hora en la qual l’espai es deixa ocupar per el titular d’una llicència 
eventual si el fixe encara no ha instal·lat la seva parada. 
- Eventual: Es concedeixen anualment, però sense dret a una ubicació fixa. Els 
titulars de les llicències eventuals poden participar als mercats ocupant els espais 
que els fixes deixen vacants ocasionalment. El vigilant dels mercats, a les 9 del matí, 
concedeix les places fixes buides als possibles eventuals que s’hagin presentat al 
mercat durant aquell dia. 
 
Article 5 
Les llicències s’atorguen pel termini màxim d’un any. En el cas que l’Ajuntament, 
per una causa degudament justificada i prèvia notificació individualitzada 

a cadascun, acordi suprimir o traslladar una o més parades, el seu titular haurà de 
deixar lliure l’ocupació autoritzada en el termini que els sigui assenyalat, sense 
dret a cap indemnització. 
 
Article 6 
L’Ajuntament es reserva el dret de reglamentar-ne les vendes, d’augmentar o 
disminuir el nombre de mercaderies autoritzades i d’establir criteris de prioritat en 
la concessió de llicències, segons ho aconsellin raons econòmiques de mercat i de 
bon servei als ciutadans. 
 
Article 7 
L’Ajuntament, ateses les circumstàncies, podrà fixar el nombre màxim de vendors 
per a un determinat producte. 
 
Article 8 

Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda determinats 
per l’Ajuntament. No obstant això, si ja és previsible que un espai quedarà 
sense ocupar, per avís del propi titular o bé perquè el titular no ha instal·lat la seva 
parada a les 9 del matí, temini establert per a instal·lar les parades, l’encarregat 



municipal podrà cedir provisionalment l’espai a un altre venedor que disposi de 
l’autorització municipal com eventual o fixe, atenent els criteris de distribució dels 
productes o per la seva idoneitat. 
 
CAPÍTOL III 
Participació als mercats del municipi de Santa Maria de Corcó 
 
Article 9 
Per participar als mercats del municipi de Santa Maria de Corcó s’ha de presentar 
a les oficines de l’Ajuntament la següent documentació: 
a) Full de sol·licitud, que inclourà les següents dades: 
- Dades fiscals del sol·licitant (nom, cognoms, adreça, telèfons de contacte, número 
de DNI o permís de residència i treball) 
- El producte que es vol posar a la venda (que ha de correspondre amb l’epígraf 
en el que s’ha donat d’alta a l’IAE) 
- Els metres necessaris per muntar la parada 
- Tipus de llicència que es vol obtenir: eventual o fixa 
b) Fotocòpia del DNI / NIF (els estrangers hauran de presentar el permís de 
treball) 
c) Certificat d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i els últims rebuts. 
d) Còpia d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
possibles danys que la parada o el gènere pugui causar a tercers en cas d’accident 
i rebut del pagament de la pòlissa actualitzat. 
 
Article 10 

Els sol·licitants de venda de productes alimentaris hauran de presentar, també, 
una còpia del carnet de manipulador d’aliments o bé el certificat d’assistència a un 
curs de manipulació d’aliments de tots els membres de la parada. 
 
Article 11 
Un cop rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament de l’Esquirol confirmarà als interessats 
si hi ha cap possibilitat d’obtenir una llicència eventual o fixa. A l’hora de prendre 
la decisió, l’Ajuntament valorarà les necessitats del mercat, la diversitat de producte 
i la disponibilitat de places vacants a cobrir. 
 
Article 12 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de la normativa de participació 
que regula els mercats i que recull Les Bases Reguladores dels Mercats del 
municipi de Santa Maria de Corcó. 
 
Article 13 
Les sol·licituds per instal·lar una parada que no pugin ser ateses per manca d’espai 
s’inclouran en una llista d’espera i s’adjudicaran, a mesura que es produeixin 
vacants del mateix producte o un de similar, a proposta de la Regidoria de Pormoció 
Econòmica, seguint l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud i en funció de 
quin sigui l’espai que quedi lliure, quan es produeixi alguna vacant en els llocs 
fixos adjudicats. 
 
Article 14 
Caldrà satisfer puntualment les exaccions municipals que es fixin cada any a les 
ordenances fiscals municipals. 

El pagament de la taxa s’haurà de fer per mesos naturals avançats, a través de 
domiciliació bancària o bé pagant en efectiu el rebut corresponent a les oficines de 
l’Ajuntament o bé al vigilant del mercat. 
 
CAPÍTOL IV 
Autoritzacions 



 
Article 15 
Les autoritzacions d’instal·lació d’una parada en el mercat ambulant es classifiquen 
de la forma següent: 
a) Fixes: són les ocupacions establertes de forma permanent en un mateix lloc i 
horari durant el termini de vigència de la llicència. Concretament són les que tenen 
una ubicació fixa assenyalada en un plànol del mercat, que es mantindrà durant el 
termini de vigència de la llicència i les futures renovacions, excepte en els casos 
de força major. 
b) Eventuals: són les que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc de 
col·locació exacte ni un termini d’autorització predeteminat i que depenen de la 
disponibilitat de l’espai el dia de celebració del mercat. Els sol·licitants que no 
hagin obtingut la concessió d’un lloc de venda fix podran demanar l’atorgament 
d’una llicència eventual. Aquest tipus de llicència no dóna dret a reserva d’un lloc 
deteminat ni garanteix la disponibilitat d’espai per a la venda al mercat. Els titulars 

d’una llicència de venda fixa tenen dret a la reserva de l’espai que els ha estat assigant 
fins a les 9 del matí del dia de mercat. Després d’aquesta hora el responsable 
del mercat podrà disposar de la parada i adjudicar-la en favor dels paradistes amb 
una llicència eventual, d’acord amb el procediment següent: 
- A partir de les 8 del matí el responsable municipal del mercat repartirà 
números, per odre de petició, als venedors eventuals que ho sol·licitin, els quals 
podran ocupar els llocs fixes de venda que poguessin restar desocupats a partir 
de les 9 del matí. 
- Un cop fetes totes les adjudicacions eventuals possibles del dia, si queda algun 
venedor sense lloc, no tindrà cap dret ni podrà fer cap mena de reclamació. 
 
Article 16 
La vigència de l’adjudicació finalitzarà, en tots els casos, el 31 de desembre de 
cada any. 
 
Article 17 
Tots els venedors usuaris del mercat ambulant podran sol·licitar la reserva de 
la parada per a l’any següent durant la segona quinzena del mes de novembre, 
mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent al registre general de 
l’ajuntament. 
Si el venedor no sol·licita la reserva en la data que s’indica a l’apartat anterior, 
s’entendrà que renuncia a la concessió. 
 
Article 18 
Un cop s’hagi assignat el lloc de la parada i, en tot cas, abans d’iniciar la venda, 
el paradista està obligat a satisfer l’exacció municipal corresponent. 
 
Article 19 
Es declararà vacant el lloc adjudicat amb caràcter fix que no sigui ocupat per 
l’usuari durant quadre dies consecutius de mercat, a no ser que tingui l’autorització 
necessària. La situació de vacant es produirà encara que el venedor afectat estigui 
al corrent del pagament mensual. Quant s’hagi declarat la vacant definitiva del 

lloc, serà adjudicat al sol·licitant més antic; si aquest hi renuncia, al següent, i així 
successivament. 
 
CAPÍTOL V 
Drets i deures dels titulars de la llicència 
 
Article 20 
Els titulars d’una llicència podran instal·lar una parada de les dimensions autoritzades 
al lloc i durant l’horari assenyalats, per a la venda dels productes especificats 
a la llicència, amb horari de venda de 09.00h a 14.00h. 
 



Article 21 
Els deures dels titulars de llicència seran els següents: 
a) Vendre els mateixos productes autoritzats durant el termini de vigència de la 
llicència, excepte que s’autoritzi expressament un canvi de destí. 
b) Estar al dia en el pagament de l’IAE i les quotes a la Seguretat Social. 
c) Mantenir la parada en bon estat de conservació i neteja, tenint cura que els 
productes exposats a la venda reuneixin unes condicions sanitàries òptimes. 
d) Disposar, quan calgui, dels corresponents instruments de pesada o mesura, 
d’acord amb el sistema mètric decimal, que podran ser objecte de comprovació per 
l’encarregat municipal del mercat setmanal. 
e) A l’acabament de l’horari de venda els paradistes hauran de deixar la superfície 
ocupada i la zona d’influència totalment neta, les deixalles es dipositaran 

en bosses que es deixaran al costat del lloc on hi havia la parada o en el lloc més 
proper que l’encarregat municipal determini. A les 15.00h ha de quedar l’espai 
ocupat completament net. En cas que no ho facin, el servei municipal de neteja 
ho realitzarà de forma subsidiària i es repercutiran els costos d’aquesta neteja 
addicional a l’interessat. 
CAPÍTOL VI 

Normes especíiques per a parades de venda ambulant relacionades amb l’alimentació 
 
Article 22 
Es permetrà la instal·lació de xurreries ambulants, parades de caramels i fruits 
secs, i parades de menjar en general, sempre que reuneixin les condicions higiè 
nico-sanitàries establertes i estiguin en possessió dels permisos i autoritzacions 
reglamentaris. 
 
Article 23 
Els veterinaris municipals poden realitzar una inspecció dels productes alimentaris 
a la venda en qualsevol moment i poden retirar-los del mercat en cas que estiguin 
en males condicions o ofereixin dubtes racionals sobre el seu bon estat. 
 
CAPÍTOL VII 
Muntatge i desmuntatge 
 
Article 24 

L’horari de muntatge de les parades és de 07.00h a 09.00h i el de desmuntatge 
de 14.00 a 15.00h. 
 
Article 25 
Els camions i vehicles de transport de mercaderies destinades a proveir les 
parades no poden descarregar abans de l’hora assenyalada per a la instal·lació de 
les parades. 
 
Article 26 

Pel desmuntatge de les mateixes, tan sols és permesa l’entrada dels esmentats 
vehicles per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega en els establiments 
situats en aquests llocs. 
 
Article 27 
L’Ajuntament podrà determinar un espai proper a la zona de mercat, per destinarla 
en exclusiva els dies de mercat a l’estacionament dels vehicles dels propietaris 
de les parades. En aquest cas, serà obligatori que els vehicles esmentats col·loquin 
a l’interior del parabrises un carnet que distibuirà l’ajuntament, amb les dades del 
titular de la parada autoritzada, així com del vehicle en qüestió. 
 
Article 28 
Es prohibeix deixar vehicles, remolcs o altres elements fora de l’espai de cada 
parada quan ja estigui feta la instal·lació, a excepció dels vehicles que formen un 



sol cos amb la parada de venda i que, per tant, tindran a tots els efectes la condició 
de parada ambulant. 
 
CAPÍTOL VIII 
Condicions de les parades 
 
Article 29 
La instal·lació de les parades s’ha de fer a base d’elements que permetin muntarles 
fàcilment i amb rapidesa; mai no està permès d’utilitzar-hi totxos ni material 
de construcció permanent. 
 
Article 30 
L’atorgament de la llicència no dóna dret a alterar el paviment, a fer servir piquets, 
tascons o altres utensilis que el perjudiquin, ni a usar formes i procediments que 
el puguin espatllar. 
 
Article 31 
Els titulars de llicències per a la venda de productes i mercaderies de qualsevol 
mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera 
els paviments, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable 
entre el terra i els elements de la instal·lació. 
 
Article 32 

Només es concedirà llicència d’ocupació per als llocs que hi són destinats. No es 
concedirà llicència municipal a les instal·lacions que pugin representar un obstacle 

per a la circulació que limitin sensiblement la visibilitat o l’accés als establiments 
o que representin molèsties importants per al veïnat. 
 
Article 33 
Els espais ocupats per les parades no obstaculitzaran les entrades dels portals de 
les cases dels veïns, ni les dels establiments comercials. 
 
Article 34 
Sempre que sigui possible, s’evitarà la instal·lació de parades davant dels guals 
i entrades de garatges, passatges, acessos a espais públics i aparadors comercials. 
En les zones d’habitatges, s’evitarà que les parades toquin les façanes de les cases, 
portes i accessos, deixant sempre un esapi entre la línia de parades d’un metre com 

a mínim i, si és possible, deixar tota la línia de vorera lliure i practicable pels veïns 
en aquestes zones. 
 
Article 35 
L’adjudicatari de lloc tan sols restarà autoritzat per vendre aquells productes a què 
es refereix l’epígraf pel qual es va donar d’alta en l’IAE. L’incompliment d’aquest 
deure comportarà la revocació de l’adjudicació. 
 
Article 36 
Els paradistes autoritzats tenen l’obligació de complir amb diligència les funcions 

o ordres de l’Ajuntament i també les dels funcionaris municipals que s’encarreguen 
de la regulació de les ocupacions de la via pública. 
 
CAPÍTOL IX 
Prohibicions 
 
Article 37 
No es permet encendre foc en el mercat. 
 
Article 38 
No es permet la utilització de sistemes d’amplificació o reproducció amplificada 



de la veu o música. Únicament es pot utilitzar un fons musical, quan l’audició 
d’aquest no sigui estrident, lliurement apreciat per l’Ajuntament. 
 
Article 39 
No es pot desplaçar, sota cap motiu, cap element del mobiliari públic urbà. 
 
Article 40 

Mai es podrà ocupar més espai del que s’assenyala en la corresponent llicència. 
 
Article 41 
Qualsevol anomalia que alteri el bon funcionament del mercat s’haurà de comunicar 
a l’ajuntament per tal de poder prendre les mesures corresponents. 
 


