REGLAMENT DE MERCATS MUNICIPALS DE
REUS
Capítol I
Normes Generals
Article 1
1.- De conformitat amb la Llei reguladora de les bases de règim
local i la Llei Municipal de Catalunya, l'Ajuntament de Reus està
obligat a la prestació del servei de mercat públic, que es classifica
com un servei essencial per l'article 86.3 de la Llei de 7/1985, del 2
d'abril.
2.- En exercici de les potestats d'autoorganització i reglamentàries
que l'article 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local
atribueix a les entitats locals, l'Ajuntament de Reus estructura el
servei de mercats a través de l'adscripció d'immobles municipals
amb aquesta finalitat, amb caràcter permanent i per l'ocupació
temporal de la via pública per a parades de venda ambulants els
dies de la setmana que fixi la Corporació.
Article 2
Són mercats municipals els centres de venda directa al públic de
caràcter permanent adscrits amb la finalitat de servir com a centres
d'abastament al públic, mitjançant l'acolliment a l'interior d'una
pluralitat de parades de venda al detall d'articles alimentaris i també
d'altres especialment autoritzats per l'Ajuntament.
Article 3
Es consideren mercats ambulants les agrupacions de llocs
establertes o autoritzades per l'Ajuntament a la via pública o en
d'altres llocs no coberts i destinats a la venda d'articles que no
siguin els mateixos que es reserven a l'interior del Mercat
Municipal.
Article 4
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L'Ajuntament de Reus pot adoptar per gestionar el servei de
mercats públics qualsevol de les formes de gestió determinades en
l'article 85 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Article 5
1.- En el cas d'optar per una forma de gestió indirecta, l'Ajuntament
ha d'exercir la necessària intervenció administrativa, la vigilància
sanitària i totes aquelles funcions que impliquin l'exercici d'autoritat
i que siguin de competència irrenunciable.
2.- La intervenció administrativa de l'Ajuntament s'ha de dirigir a
vigilar el compliment de totes les disposicions que incideixin sobre
la matèria d'abastaments, qualitat, fidelitat, pes o mesura, preus i la
lliure competència entre els venedors com a mitjà per vetllar pels
interessos dels consumidors.
3.- L'Ajuntament ha de sancionar qualsevol actuació o conducta
que atempti contra les degudes condicions sanitàries dels productes,
la fidelitat en el pes o l'exactitud de la qualitat anunciada, és a dir,
una acció adreçada a impedir o dificultar la llibertat de tràfic, sense
perjudici de posar en coneixement d'altres autoritats les infraccions
que, al seu parer, puguin excedir de les facultats sancionadores de
l'Ajuntament.

Article 5 bis
En compliment dels articles 1 i 2 del Reglament per a l'ús de la
llengua catalana vigent a l'Ajuntament de Reus des del 22 de
desembre de 1988, en els mercats municipals de Reus s'ha d'emprar
la llengua catalana en totes les activitats, comunicacions i relacions
que els són pròpies.

Capítol II
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De les condicions de les parades de venda
Article 6
Els llocs de venda que es posin a disposició dels venedors reuniran
les condicions següents:
• Disposició per a la connexió dels subministraments d'aigua,
preinstal·lació elèctrica, telèfon i desguassos
• Sòl pavimentat amb terratzo i parets enrajolades
• Tancament amb persiana
Article 7
Els instruments de pesar i mesurar utilitzats als mercats s'han
d'ajustar als models homologats pels organismes oficials.
Els rètols i la il·luminació s'han d'ajustar al model proposat per
l'Ajuntament.
Article 8
A totes les parades, el preu dels articles que es venen es col·locarà a
la vista del públic.

Capítol III
Drets i deures dels titulars de les parades de venda

Article 9
Poden ser titulars de les parades de venda les persones físiques o
jurídiques de nacionalitat espanyola o estrangera amb permís de
residència i amb plena capacitat jurídica i d'obrar.

Article 9 bis
Com a concessionaris de l'Ajuntament de Reus, els venedors dels
mercats municipals de Reus han de promoure l'ús de la llengua
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catalana, d'acord amb el Reglament per a l'ús de la llengua catalana
a totes les tasques de l'activitat comercial: nom o raó social,
retolació, publicitat, organització, textos orals, textos escrits,
formació del personal, productes i atenció al públic.

Article 10
Els drets dels titulars de les parades de venda són:
a) Utilitzar les instal·lacions objecte de la concessió administrativa
durant el període assenyalat.
b) Traspassar els drets sobre la titularitat de les parades en la forma i
en les condicions d’aquest Reglament.

Article 11
Els deures dels titulars de les parades són:
a) Satisfer la contraprestació econòmica oferida per obtenir la
titularitat de la parada i el preu mensual per la seva ocupació dins
dels deu primers dies de cada mes.
b) Satisfer els tributs, els preus públics i la resta de les despeses que
recaiguin sobre l'activitat exercida a les parades.
c) Executar l'equipament mobiliari de les parades necessari per
desenvolupar l'activitat a la qual es destina la parada amb
llicència municipal prèvia en el termini de dos mesos a partir de
la notificació que es faci a l'adjudicatari/ària.
d) Els taulells i la resta d'elements destinats a l'expedició d'articles
s'han d’ajustar al model que en cada cas s'autoritzi.
e) Així mateix, han de fer-se càrrec de la contractació dels serveis
d'aigua, gas, telèfon i electricitat, i del pagament que
correspongui dels consums, i també de la instal·lació dels
comptadors.
f) Satisfer les despeses, àdhuc les financeres, de manteniment,
reparació i conservació de les instal·lacions generals dels mercats
públics i aquelles millores necessàries per al servei i manteniment
de la competitivitat comercial.
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g) Les persones físiques titulars de les parades de venda estan
obligades a exercir personalment l'activitat comercial. Podran
tenir assalariats sempre que posseeixin la documentació laboral i
sanitària que els acrediti. En cas que el titular sigui una persona
jurídica, realitzaran la venda treballadors que hi estiguin
directament vinculats.
h) Tenir a disposició, i mostrar en qualsevol moment, tota la
documentació que acrediti el dret a la parada i la relacionada amb
l'activitat que realitza (TC1, TC2, origen del proveïment,
autònoms, etc...).
Article 12
Els/les titulars de les parades podran utilitzar les cambres
frigorífiques, els magatzems i altres dependències que figurin en el
mercat amb l'obligació de satisfer els drets d'ocupació i els serveis
que corresponguin, amb respecte de les normes d'utilització
d'aquests elements.
Article 13
Totes les parades establiran, obligatòriament, un calendari de
treball i l’horari de venda al públic.
Article 14
En cas d'haver d'efectuar reformes o canvis de caràcter general en
relació amb la distribució, el règim o la utilització del mercat que
afectin els/les titulars de les parades, quan impliquin la suspensió de
l'activitat dels mercats públics, s'ha de proporcionar una parada de
característiques semblants en el mateix recinte. En cas de no ser
possible, s'ha d'indemnitzar el/la titular de la parada.

Article 15
1.- L'Ajuntament podrà autoritzar el traspàs de la parada a tercers
per part de l'adjudicatari, sempre que el nou titular de la concessió
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reuneixi les condicions que exigeix aquest Reglament i el plec de
condicions.
Especialment, s'exigeix que el cessionari/ària s'obligui a continuar
la venda dels mateixos articles a la parada que el seu antecessor/a.
2.- Cedent i cessionari han de fer una sol·licitud conjunta a
l'Ajuntament, en la qual constarà el preu de la cessió.
L'Ajuntament en el termini màxim d'un mes, a partir de l'entrada de
l'escrit en el Registre General, ha d'adoptar algun dels acords
següents:
a) Autoritzar la cessió i percebre el 25% del preu del traspàs.
Fer ús del dret preferent a recuperar la parada pagant al
concessionari cedent el preu que declara de traspàs.
3.- Es suprimeix.

Article 16.
1.- Quan el traspàs de parades tingui lloc entre pares i fills,
cònjuges o descendents legítims o en favor de persones jurídiques
civils o mercantils integrades per l'adjudicatari i/o familiars seus
fins el segon grau del concessionari, amb motiu de la mort d'aquest,
jubilació, per incapacitat laboral permanent o qualsevol altra causa
de força major que determini la impossibilitat de continuar
desenvolupant les tasques com a titular de la parada, l'Ajuntament
percebrà el 2% de la quantitat que es declara pel traspàs, i si no n'hi
hagués, del preu d'adjudicació actualitzat any per any segons les
variacions experimentades per l'IPC. L'Ajuntament no exercirà en
aquest cas la potestat prevista en l'article 15.2b).
2.- Quan el traspàs tingui lloc entre pares i fills, cònjuges o
descendents legítims o en favor de persones jurídiques integrades
per l'adjudicatari i familiars seus fins al segon grau, sense que
concorrin les circumstàncies previstes en l'apartat anterior,
l'Ajuntament percebrà el 8% del preu del traspàs, i si no n'hi
hagués, del preu d'adjudicació actualitzat any per any segons les
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variacions experimentades per l'IPC. L'Ajuntament no exercirà en
aquest cas la potestat prevista en l'article 15.2 b).
3.- En cas de canvi de titularitat per actes mortis causa, el/la
successor/a legítim dins del termini de tres mesos des de la
defunció del causant ha de sol·licitar a l'Ajuntament el canvi de
titularitat de la parada en favor seu. Transcorreguts tres mesos sense
haver efectuat la petició, el/la interessat/ada perd tots els drets sobre
la parada, que passa a poder de l'Ajuntament.
La justificació de la transmissió requereix la presentació dels
documents següents:
• Certificació de defunció del/de la causant
• Certificació del Registre d'actes d'últimes voluntats
• Testimoni literal de l'acte resolutori de declaració d'hereu/eva
abintestat/ada, o testament del causant
• Escriptura d'acceptació de l'herència del successor/a legítim/a i,
• Document que justifiqui que s'ha efectuat la liquidació de
l'Impost general sobre successions o d'un altre que el substitueixi
Tot això sense perjudici que concurreixin en el successor els
requisits necessaris per ser titular de les parades. En els casos de
minoria d'edat, s'ha d'atendre a allò que disposi a aquests efectes el
Codi Civil.

Article 17
Si la parada que es transmet causa proindivís a dues o més
persones, els beneficiaris, en el termini de dos mesos des de la
defunció han de determinar i comunicar a l'Ajuntament el nom de
qui succeirà el/la difunt/a en la titularitat de la parada, amb
l'advertiment que, si no es fes així, perdrien els drets que els
poguessin pertocar.
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Article 18
Els/les titulars de les parades de venda han de:
1. Usar únicament el lloc que tenen adjudicat per al
desenvolupament de les activitats pròpies, segons la classificació
de l'article 30 d'aquest Reglament.
2. Mantenir la parada en perfecte estat de neteja i conservació, sense
residus, i en perfectes condicions higièniques i de prestació.
3. Exercir ininterrompudament durant les hores assenyalades
l'activitat comercial.
4. Vestir correctament i amb netedat la indumentària apropiada,
tractar amb correcció els companys, el públic i els empleats
municipals o de la societat gestora.
5. Contribuir a la neteja, conservació i vigilància dels mercats.
6. Respondre dels danys i perjudicis que ocasionin en l'exercici de
la seva activitat a les parades.
7. Constituir la fiança definitiva que s'assenyali per garantir
l'exercici de la seva activitat.
Article 19
Es declararà vacant el lloc que no s'ocupi durant quinze dies
consecutius, llevat que el/la titular hagués obtingut autorització
municipal.
No s'ha d'interrompre el termini establert en l'apartat anterior
l'obertura de la parada durant un o més dies, a l'efecte de simular
una aparença de venda.
Article 20
L'exercici de l'activitat de venda de productes alimentaris s'ha de
practicar conforme a la normativa sectorial vigent (manipulació
d'aliments, per exemple).
Article 21
Els titulars de les parades estan obligats a exhibir a la Inspecció
veterinària, a la Inspecció sanitària o a l'Oficina Municipal
d'Informació al Consumidor mostres de tots els articles que estiguin
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a la venda, fins i tot els que es trobin dipositats en armaris, neveres
o envasos.
Article 22
El dret a la titularitat del lloc de venda es pot extingir pels motius
següents:
a) Renuncia fefaent del titular amb un mes de preavís.
b) La no realització de les instal·lacions de l'art. 11.
c) Una vegada hagi transcorregut el termini de 2 mesos de que
disposa per fer-les.
d) bis. Declaració de fallida del titular declarada per resolució
ferma.
e) Causes sobrevingudes d'interès públic.
f) Mort del titular, exceptuant el que s'ha establert en aquest
Reglament.
g) Dissolució de la societat titular de la parada.
h) Cessió del lloc a un tercer sense el compliment dels requisits
establerts en aquest Reglament.
i) Pèrdua d'algunes de les condicions exigides per optar a la
titularitat de la parada.
j) Greu incorrecció comercial o incompliment reiterat de les
condicions concessionals.
k) Greu incompliment reiterat de les obligacions sanitàries o de les
ordres rebudes en matèria de neteja o higiene dels llocs i,
l) Falta de pagament dels compromisos econòmics assenyalats en
l'article 11, referits a dues mensualitats.
Article 23
Els/Les titulars de les parades, en finalitzar la concessió, han de
deixar-les lliures i buides, a disposició de l'Ajuntament.
Article 24
Els/Les titulars són responsables de les infraccions a les
disposicions d'aquest Reglament que s'especifiquen en els articles
següents.
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Article 25
S'han de considerar faltes lleus:
1. - Les discussions que produeixin escàndol.
2. - La negligència del precepte d'acurada netedat de les persones i
les parades.
3. - La inobservança lleu de les instruccions de l'entitat gestora.
4. - El comportament contrari als bons costums i a les normes de
convivència.
5. - L'abastament deficient o el tancament no autoritzat de les
parades durant un temps no superior als tres dies sense causa
justificada.
6. - Qualsevol altra infracció d'aquest Reglament no constitutiva de
falta greu.

Article 26
S'han de considerar faltes greus:
1. - La reiteració de qualsevol falta lleu.
2. - La modificació de l'estructura o de les instal·lacions de les
parades sense l'autorització de l'entitat gestora.
3. - Produir amb dol o negligència danys a l'edifici, parades o
instal·lacions.
4. - Els fraus en la quantitat o en la qualitat dels articles venuts.
5. - El tancament no autoritzat de la parada durant un temps no
superior a quinze dies consecutius.
6. - No mostrar la documentació referida en l'article 11 h) d'aquest
Reglament.
7. - La manca de respecte als criteris establerts en aquest Reglament
per impulsar la normalització lingüística.

Article 27
Les sancions seran les següents:
I.- Per a les faltes lleus:
1. - Advertiment o
2. - Multa de 5.000 a 10.000 pessetes
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II.- Per a les faltes greus:
1. - Multa de més de 10.000 pessetes, el màxim és el que la
legislació autoritzi a l'alcalde, sense perjudici de les sancions
específiques que es regeixin en el plec de condicions.
2. - Suspensió de la venda en la parada un termini màxim de
trenta dies.
3. - Pèrdua de la concessió, si s'escau.
4. - Decomís dels articles que siguin motiu de la infracció.
Article 28
Sense depassar el màxim autoritzat, la quantitat de les multes s'ha
de fixar de manera discrecional, tenint en compte les
circumstàncies del cas i els antecedents de el/la infractor/a.
Article 29
Correspon la imposició de les sancions a l'alcalde, excepte la
pèrdua de la concessió que correspon al Ple de l'Ajuntament.
Article 30
La imposició de sancions ha de requerir un expedient previ tramitat
amb les garanties que es preceptuen en la Llei de procediment
administratiu i, en conseqüència, amb l'audiència del/de la
interessat/ada, excepte en el cas de l'advertència.

Article 31
Els/Les titulars de les parades es poden associar per a la defensa de
llurs interessos de la forma que creguin més convenient, i poden
participar en els organismes assessors de gestió municipal en
matèria de mercats.

Capítol IV
Classificació dels articles de venda
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Article 32
Els articles de venda a les parades s'han d'ajustar a la classificació
següent:
Epígraf 1- Peix i marisc
Inclou la venda de tota classe de peix, marisc i cefalòpodes frescos
i congelats i articles semielaborats, refrigerats i precuinats, en què
els ingredients principals siguin els propis de la denominació.

Epígraf 2- Pollastre i aviram
2.1.- Pollastre i aviram:
Comprèn la venda de carns de pollastre, gallina, ànec, oca, colom i
d'altres aus comestibles, caça, conills, caragols i aus de tota mena.
Igualment, poden vendre articles alimentaris, semielaborats,
congelats, refrigerats i precuinats els ingredients principals del
quals siguin els de la denominació.

Epígraf 3- Cansaladeria, xarcuteria, formatgeria
3.1.- Cansaladeria:
Comprèn la venda de carn de porc i cansalada fresca, refrigerada,
salada i congelada, tots els articles de porc i semielaborats, frescos,
refrigerats i congelats, i també embotits en els quals la carn de porc
sigui l'ingredient principal.
3.2.- Xarcuteria - formatgeria:
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Inclou la venda d'embotits de tota mena, pernils, llard, patés i
d'altres productes del porc, secs, fumats o curats, derivats
semielaborats i precuinats frescos o congelats. Es podrà, a més,
detallar formatges de tot tipus.
Epígraf 4- Carnisseria
Inclou la venda de tota classe de carn fresca, refrigerada o
congelada, de bou, vaca, vedella, moltó, xai, cabrit i brau torejat, i
també les despulles vermelles d'aquests animals. Cadascuna
d'aquestes carns s'ha d'exposar i s'ha de lliurar amb l'escaient
separació de les altres. Igualment, es podran vendre articles
semielaborats, congelats, refrigerats i precuinats, els ingredients
principals dels quals siguin les carns que comprèn la denominació.
4.1.- Despulles:
Inclou la venda de tota classe de despulles de bestiar boví i oví,
fresques, refrigerades o congelades, i també articles semielaborats,
congelats, refrigerats i precuinats el principal ingredient dels quals
siguin les despulles esmentades.

Epígraf 5- Fruites i verdures
Comprèn la venda de tota classe de fruites fresques, refrigerades i
congelades; tota mena de llegums frescos, refrigerats i congelats;
tota mena de verdures i herbes alimentàries fresques, dessecades,
refrigerades i congelades; bolets comestibles, patates, moniatos i
d'altres tubercles; alls i cebes, i també articles alimentaris
precuinats en els quals els productes esmentats constitueixin
l'ingredient principal de la forma quantitativa.

Epígraf 6- D'altres activitats
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Autoservei:
Amb aquesta denominació s’acollirà l'espai dedicat a la venda, en
règim d'autoservei, d'articles alimentaris, queviures (epígraf 7) no
peribles i tota mena d'articles de neteja, higiene i perfumeria d'ús
domèstic.
Aliments i productes alimentaris que es presentin perfectament
envasats i retolats, que es lliurin sense detallar, tals com pastes per
a sopa, grans i llegums; farines i sèmoles; purés i sopes preparades;
fruita seca i torrada; pans de motlle i torrats, galetes, bescuits,
neules, pastes seques, dolços i torrons; confitures, melmelades,
codonyats, gelees i fruites en almívar; caramels i bombons;
xocolates, cacaus, sucres, cafès i infusions; tota mena d'espècies,
salses i condiments; mels; olis; comestibles embotellats, conserves
de tota mena envasades en llauna o en vidre; sucs; refrescs; vins i
licors. Així mateix, i amb la instal·lació frigorífica adequada,
aquesta denominació inclou la llet i els seus derivats, iogurts,
formatges i margarines, cremes, batuts, gelats i aliments propis dels
lactants i congelats envasats. Tots aquests articles s'han de presentar
envasats i s'han de lliurar sense detallar.

Epígraf 7- Queviures
Aliments i productes alimentaris que es presentin perfectament
envasats i retolats, que es lliurin sense detallar i que no els calgui el
fred per conservar-se, com pastes per a sopa, grans i llegums;
farines i sèmoles; purés i sopes preparades; fruita seca i torrada;
pans de motlle i torrats; galetes, bescuits, neules, pastes seques,
dolços i torrons; confitures, melmelades, codonyats, gelees i fruita
en almívar; caramels i bombons; xocolates, cacaus, sucres, cafès i
infusions; tota mena d'espècies i condiments; mels; olis;
comestibles embotellats, conserves de tota mena envasades en
llauna o en vidre; sucre; sucs; refrescs; vins i licors. Amb la
instal·lació frigorífica adequada, aquesta denominació inclou: la llet
i els seus derivats, iogurts, formatges i margarines, cremes, batuts,
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gelats i aliments propis dels lactants i congelats envasats. Tots
aquests articles s'han de presentar envasats i s'han de lliurar sense
detallar.
Excepcionalment es podran detallar els productes de pastisseria
industrial.
Epígraf 8- Aliments congelats
Comprèn la venda de tota classe de congelats.
Epígraf 9- Pa
Pa comú i especial, derivats de la massa de pa, panets i tot tipus de
pans. Amb la instal·lació adequada, pot comprendre la venda de pa
del dia i pastisseria.
Les fleques, pastisseries i bolleries podran fer la venda conjunta
amb parades contingudes.

Epígraf 10- Productes dietètics i d'herboristeria
Venda de tota mena de productes naturals i elaborats que, a més de
valor nutritiu, posseeixin una funció terapèutica i es destinin a
l'alimentació de règim. També s'hi podran vendre plantes
medicinals, aromàtiques i per a infusions.
Epígraf 11- Bar
S’autoritzen per servir al públic només en forma de consumició,
tota mena d'articles per menjar i beure.

Epígraf 12- Pesca salada
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S'hi pot vendre bacallà, tota mena de pesca salada i d'olives
preparades o condimentades, també s'hi poden despatxar llegums
cuits i detallar anxoves, sardines i tonyines en conserva a l'oli i en
escabetx.
Epígraf 13- Fruita seca
Comprèn la venda de tota classe de fruita seca, fresca i envasada,
dessecada, pelada, torrada i salada.
Epígraf 14- Productes làctics
Inclou la venda de llet i els derivats, com iogurts, formatges i
matons envasats i detallats, mantegues, margarines, nata, batuts,
gelats, i aliments propis dels lactants. Igualment podran vendre
productes alimentaris, semielaborats, congelats, refrigerats i
precuinats, els ingredients principals del quals siguin els de la
denominació.
Els productes es podran detallar sempre que ho permeti la
respectiva reglamentació tècnicosanitària.
Epígraf 15- Carn de cavall
Comprèn la venda al detall de tot el que es refereix a la carn de
cavall.
Epígraf 16- Floristeria
Comprèn la venda de tota mena de flors i plantes i d'altres
productes relacionats amb la jardineria.
Epígraf 17- Quiosc i papereria
Comprèn la venda de revistes, diaris, llibres, novel·les, etc... paper
blanc i imprès i petit material d'oficina.
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Epígraf 18- Banc
Transaccions bancàries.
Epígraf 19- Plats precuinats
Comprèn la venda de tota classe de productes alimentaris, cuinats i
condimentats al detall o envasats, obtinguts mitjançant un
tractament culinari industrial o artesà i també la preparació i venda
de pasta fresca. Aquestes vendes, tant si són al detall com si no ho
són s'han de presentar al comprador perfectament embolicades, ja
que no són per al consum immediat.

Epígraf 20- D'altres
Floristeria, quiosc, celler, xarcuteria selecta, ràpid, flequer,
precuinats, recepció de bugaderia, tintoreria, caramels/galeteria,
parament...
Article 33
Una parada no ha de poder tractar la venda de més articles que els
que figurin en una sola de les denominacions de la relació d'articles
de venda citats anteriorment.
Article 34
1.- Cada lloc de venda queda sotmès a la especialitat objecte de la
concessió a tots els efectes.
2.- Els/les adjudicataris/àries que ho siguin de més d'un lloc de
venda poden unificar el seu establiment amb la condició que si els
llocs de venda són de diverses activitats cada parada estarà
identificada segons la seva classificació, i els seus productes només
seran exposats dins de la superfície de la parada adjudicada.

17

3.- Les separacions físiques entre llocs de venda d'un mateix
concessionari existiran només en els casos en què la normativa
estatal o de la Generalitat ho exigeixin.
Article 35
En cas de sol·licitar el canvi de l'article de venda, l'Ajuntament ho
podrà autoritzar expressament, després d’haver-ho exposat en un
termini de deu dies en el tauler d'anuncis del mercat, i s'haurà de
tenir en compte el nombre de llocs de cada grup existent. En cas
d'obtenir l'autorització municipal, el/la peticionari/ària ha de satisfer
35.000,-- ptes., actualitzades any per any segons l'IPC.
Això no obstant, el canvi no tindrà validesa fins que no sigui abonat
el dret o l'exacció esmentada. Els drets assenyalats s'han de satisfer
en el termini màxim de trenta dies, des de la data de comunicació a
el/la interessat/ada i en el cas de no efectuar-se, s'entendrà que
renuncia a la nova activitat.
En tot cas, l'Ajuntament podrà ampliar, modificar o reduir en
qualsevol moment la classificació de les parades feta en aquest
Reglament.
Article 36
La previsió de l'article 11 g. del mateix Reglament que fa referència
a que les persones jurídiques titulars de les concessions hauran de
realitzar l'activitat mitjançant assalariats directament vinculats a la
mateixa, no regeix per als llocs de venda adjudicats a AMERSAM.
Aquesta empresa municipal està facultada per a formalitzar
contractes d'arrendament amb particulars de caràcter civil o
mercantil, per tal que desenvolupin la seva activitat en els llocs de
venda que per haver quedat deserts se li han adjudicat directament.
AMERSAM sempre mantindrà la condició de concessionari i la
seva relació amb l'Ajuntament serà de caràcter jurídica
administrativa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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I. Les parades que quedin desertes perquè siguin rescatades per
l'Ajuntament o que per qualsevol motiu passin a disposició de la
Corporació, queden automàticament adjudicades a l'empresa
municipal AMERSAM, que té encarregada la gestió dels Serveis
Municipals de Mercats i Aparcaments.
II.Si bé, la normativa referida a l'ús de la llengua catalana serà
d'aplicació immediata en el Mercat Municipal Central. En el cas
del Mercat Municipal del Carrilet, l'Ajuntament de Reus arbitrarà
les mesures necessàries perquè en el termini màxim d'un any a
partir de l'aprovació d'aquest Reglament, també hi tingui vigència
plena i la catalanització total sigui real. Per tal de fer el seguiment
de l'aplicació i del compliment dels criteris lingüístics d'aquest
Reglament, es crearà una comissió mixta formada per
AMERSAM, les associacions de venedors dels Mercats
Municipals i el Centre de Normalització Lingüística de Reus.

DISPOSICIÓ FINAL
L'Ajuntament ha de regular específicament el règim de
funcionament dels mercats ambulants, concretament, les
disposicions generals d'aquest Reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les ordenances i disposicions municipals
que facin referència a la regularització de mercats i que estiguin en
contradicció amb els preceptes d'aquest Reglament.
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