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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DELS
MERCATS MUNICIPALS

CAPÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1
Aquest Reglament té per objecte la regulació del règim de
funcionament dels mercats municipals d'aquesta ciutat, que es
defineixen com els centres de venda directa 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, autoritzats especialment per l'Ajuntament
d'acord amb el que disposa el Reglament de mercats municipals
de Reus.
CAPÍTOL II
DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA VENDA
D'ALIMENTS
Article 2
Es prohibeix la fabricació, la manipulació, la publicitat,
l’emmagatzemament, la venda, la utilització o la tinença
d'aliments, de productes i d'estris alimentaris que no compleixin
les exigències establertes pel Codi alimentari espanyol, per la
Llei catalana de la higiene i del control alimentari, per la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris i per la resta
de disposicions legals i reglamentàries de la Generalitat de
Catalunya i de l'Estat espanyol.
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Article 3
Les formes d'exposició, presentació, manipulació, conservació,
emmagatzematge i embolicament dels diferents aliments i
productes alimentaris han de ser les que fixi la corresponent
reglamentació tecnicosanitària.

Article 4
Els aliments s'han de col·locar en llocs als quals no tingui accés
el públic i s'han de protegir de qualsevol possible contacte amb
les mans o l'alè.

Article 5
Els titulars dels establiments han de tenir a disposició del
personal de l'Ajuntament i de l'empresa gestora les guies de
sanitat i/o els albarans dels productes que tenen a la venda.
Article 6
Els productes congelats s'han de conservar i s'han de presentar
en aquest estat fins al moment del lliurament al consumidor.
Article 7
Sense perjudici de les competències atribuïdes a les altres
administracions públiques, correspon a l'Ajuntament la
vigilància i la inspecció de les parades, i en cas que existeixi o
que se sospiti, raonablement, l'existència d'un risc per a la salut,
s'han d'adoptar les mesures que es determinin pertinents, inclosa
la incautació dels productes.
Aquesta competència s'exercirà d'ofici per l'Ajuntament o bé a
instància o per denúncia de l'empresa gestora dels mercats
municipals o dels particulars interessats.
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Article 8
Quan es cregui convenient, el personal competent a aquest
efecte ha de procedir a la presa de mostres i a l'anàlisi
d’aquestes, que es realitzarà de conformitat amb el que
estableixen la Llei general per a la defensa dels consumidors i
usuaris, la Llei sobre la disciplina del mercat i de defensa dels
consumidors i dels usuaris i el seu Reglament sancionador, i
altres disposicions complementàries.

Article 9
La venda d'aliments de qualsevol classe s'ha d'efectuar d'acord
amb el que preceptua aquest Reglament i, en general, el
Reglament de manipuladors d'aliments, la Reglamentació
tecnicosanitària per al detallista d'alimentació, l'Ordenança
municipal sobre els aliments i els establiments alimentaris i la
resta de disposicions concordants.

Article 10
El material emprat per a la manipulació i la venda dels aliments
sense envasar ha de reunir les condicions següents:
a) Tenir una composició adequada al fi a què es destina.
b) No desprendre substàncies tòxiques, contaminants i, en
general, alienes a la composició normal dels aliments amb
què està en contacte.
c) No alterar les característiques de composició ni els caràcters
organolèptics dels aliments.
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Article 11
Les persones dedicades a l’emmagatzemament i a la venda
d'aliments han de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments o del
document acreditatiu de tenir-lo en tràmit de lliurament.
b) Mantenir la higiene en l'arranjament personal i utilitzar en
l'estat de neteja adequat la indumentària i els estris propis de
l'activitat, d'ús exclusiu per al treball.
c) Rentar-se les mans amb aigua calenta i el sabó o el detergent
adequats tantes vegades com ho requereixin les condicions de
treball, i sempre abans d'incorporar-se a la parada després
d'una absència o d'haver realitzat activitats alienes a la seva
feina específica.

Article 12
1) Qualsevol manipulador d'aliments amb alguna afecció,
patiment o malaltia ha de fer-ho saber al titular de
l'establiment o al seu representant, que ha de prendre les
mesures apropiades.
2) Qualsevol manipulador amb una malaltia de transmissió per
via digestiva o que sigui portador de gèrmens ha de ser exclòs
de qualsevol activitat directament relacionada amb els
aliments fins al total guariment clínic i bacteriològic o fins a
la desaparició de la condició de portador.
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3) Quan existeixi una lesió cutània que pugui estar en contacte
directament o indirecta amb els aliments, s'ha de facilitar al
manipulador afectat el tractament adequat i una protecció
amb un embenat impermeable.
Article 13
1) Els manipuladors d'aliments tenen prohibit:
a) Fumar i mastegar xiclet.
b) Menjar al lloc de treball.
c) Utilitzar al treball peces de vestir distintes de
les reglamentàries per a cada activitat.
d) Esternudar o tossir prop dels aliments.

2) A més, els manipulardors no poden alternar l'activitat en la
parada amb cap altra que suposi una font de contaminació
dels aliments sense prendre les mesures d'higiene oportunes.

Article 14
A més de les manipulacions que no corresponen a una bona
pràctica comercial, queda expressament prohibit:
a) Exposar els productes que reglamentàriament s'han de
conservar en fred fora dels mobles frigorífics adequats en
cada cas o mantenir-los de qualsevol forma a fora.
b) Fer funcionar aparells frigorífics de conservació d'aliments a
temperatures superiors a les necessàries per a cada sistema de
conservació, mentre els continguin.
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c) Exposar i emmagatzemar en conservació frigorífica sense la
separació adequada entre cada tipus de producte.
d) Recongelar aliments.
e) Vendre aliments adulterats, falsificats, contaminats o nocius,
o realitzar qualsevol manipulació que en suposi una
adulteració o que pugui suposar un perill per a la salut del
consumidor.
f) Vendre a doll o fraccionadament quan aquestes formes de
venda han estat prohibides per les reglamentacions
tecnicosanitàries.
g) Embolicar els productes alimentaris amb paper de diari o
impresos, o posar-los en bosses de plàstic no aptes per al
contacte amb els aliments. No es considera imprès el paper
nou en què consti el nom, l'adreça del venedor o altres
indicacions sobre la cara que no ha d'estar en contacte amb
l'aliment.
h) La venda en règim d'autoservei de productes no envasats, per
la qual cosa els compradors no poden tocar-los ni tan sols
amb el consentiment del venedor, el qual ha de lliurar les
peces que, concretament, indiquen els compradors.
i) Incloure en el pes de l'article comprat el del paper o el
material amb què s'embolica l'article esmentat.

j) Apartar, amagar o seleccionar part de les existències dels
articles que s'hi venen, els quals han de ser a la vista del
públic, exceptuant el cas que, per la quantitat i forma de
disposició, no puguin ser col·locats tots a la vista.
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k) Augmentar el preu de cap producte el mateix dia, un cop
donat ja a la venda.
l) Anunciar a crits la venda.
m)Vessar aigua als passadissos, encara que sigui neta.
n) Vendre mercaderies o gèneres de cap classe a l'exterior de les
parades, escales, passadissos, etc., per la qual cosa cada
titular s'ha de limitar a ocupar estrictament l'interior de la
parada que regenta.
o) Sacrificar a les parades del mercat els animals destinats a la
venda, fer-hi les operacions de plomada d'aus, o espellar-hi
conills o altres animals similars.

Article 15
Els manipuladors d'aliments quan s'adrecin al públic ho han de
fer preferentment en català.

CAPÍTOL III
DE L'ORGANITZACIÓ I DEL FUNCIONAMENT DELS
MERCATS PÚBLICS
Article 16
Es constituirà un consell assessor dels mercats municipals
integrat per representants dels venedors i de l’Ajuntament i/o
empresa gestora del servei. Els membres del Consell Assessor
que representin als venedors han de tenir la condició de
concessionaris o de titulars d’autoritzacions del mercat
ambulant. En funció dels assumptes a tractar el consell assessor
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funcionarà en ple o separadament per a cadascun del mercat de
que es tracti. Entre altres, les funcions dels consells assessors
són les següents:
a) L'impuls de l'animació comercial del mercat mitjançant la
redacció dels estudis i de les propostes que considerin adients
per a la potenciació de l'activitat mercantil.
b) Assessorament comercial i administratiu als venedors del
mercat.
c) Complir i fer complir les normes d'aplicació al mercat, i
també les ordres i les directrius de l'Ajuntament o de
l'empresa gestora.
d) Tenir cura que l'activitat comercial es realitzi de conformitat
amb la normativa reguladora del tràfic mercantil i amb les
reglamentacions tecnicsanitàries.
e) Vetllar pel bon ordre, per la policia, per la neteja del mercat i
per l'ús adequat de les instal·lacions d'aprofitament comú.
f) Emetre un informe, no vinculant per a l'Ajuntament, en els
expedients sancionadors per faltes greus que s'incoïn als
adjudicataris de les parades, excepte quan els expedients
esmentats siguin conseqüència de l'incompliment de les
obligacions econòmiques dels titulars de les parades amb
l'Ajuntament i amb l'empresa gestora dels mercats.
g) Comunicar i suggerir a l'Ajuntament o a l'empresa gestora del
servei tot allò que tingui rellevància per a l'administració
interna dels mercats i proposar les millores de tota mena que
considerin oportunes.
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h) Tenir cura de la conservació i del manteniment dels edificis i
de les instal·lacions, i demanar, quan sigui procedent, la
intervenció dels serveis tècnics competents.
i)

Vetllar perquè la normalització lingüística sigui present en
totes i cadascuna de les activitats del mercat, tal com
estableix el Reglament de mercats municipals de Reus.

Article 17
1) Els titulars de les parades s'han d'associar per a la defensa de
llurs interessos i han de constituir associacions pròpies.
2) Una vegada constituïdes, s'ha de lliurar immediatament a
l'Ajuntament una còpia dels estatuts i de les modificacions
posteriors que s'hi produeixen.
Article 18
El calendari de treball i l'horari de venda al públic dels mercats
ha de ser el que específicament estableixi el Consell Assessor.

Article 19
Igualment, el Consell ha de determinar l'horari en què es poden
realitzar les operacions de càrrega i descàrrega i de transport de
mercaderies fins als llocs de venda.
Article 20
1) Ha de ser obligatòria la utilització dels molls de càrrega i
descàrrega per a l'entrada de mercaderies als mercats.
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2) Es prohibeix el transport de mercaderies des del carrer,
magatzem o cambres frigorífiques fins a les parades fora de
l'horari establert a aquest efecte, a excepció de les reposicions
de gènere que es facin amb els carretons autoritzats amb
aquest efecte per l'Ajuntament i/o per l'empresa gestora.
Article 21
A més del que s'ha indicat anteriorment, també es prohibeix:
a) L'entrada d'animals al recinte del mercat, encara que vagin
acompanyats de llurs amos.
b) L'accés del públic a les parts dels mercats que no siguin la
sala de venda o els serveis autoritzats.
c) Embrutar els passadissos o les zones exteriors de les parades
o col·locar-hi mercaderies, paquets o deixalles.
d) La instal·lació d'elements mobiliaris a la parada que
sobresurtin més de deu centímetres.
Article 22
Independentment dels accessos per al públic, ha d'haver-hi una
entrada per als paradistes, que també han de poder accedir al
mercat a través del moll de càrrega i descàrrega.
Article 23
En qualsevol moment, l'Ajuntament o bé la societat gestora dels
mercats municipals poden requerir als venedors que acreditin
estar al corrent de totes les obligacions de caràcter laboral,
fiscal, lingüístic i les altres establertes per la normativa vigent.
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Igualment, qualsevol variació en el règim laboral dels
treballadors, l'alta o la baixa de la Seguretat Social, etc., s'ha de
posar en coneixement de l'Ajuntament o de l'empresa
encarregada de la gestió dels mercats, a la vegada que s'han de
comunicar, també, els canvis de domicili i la resta de dades
personals en relació a la data en què foren adjudicades les
parades.
Així mateix, qualsevol canvi en la titularitat del capital social
de les persones jurídiques titulars de parades dels mercats
municipals s'entendrà com un traspàs, per la qual cosa en el cas
de no sol·licitar de l'Ajuntament la corresponent autorització,
s'extingirà el dret a la titularitat del lloc de venda, d'acord amb
el que disposa l'article 22, apartat 9, del Reglament de mercats
municipals.
Article 24
1) Els mercats han de disposar de bàscules o balances oficials
per a les comprovacions de pes que sol·licitin els compradors.
Així mateix, hi haurà fulls de reclamació a disposició del
públic a fi de facilitar als consumidors i usuaris la possibilitat
de formular la seva reclamació, sense perjudici que puguin
presentar-la davant els organismes de l'Administració pública
competents en la matèria.
2) Les balances i les mesures que utilitzin els venedors han de
ser les establertes legalment.
3) Les operacions de pesar i mesurar s'han d'efectuar, sempre,
davant del públic.
4) Els venedors tenen l'obligació de facilitar el repàs i qualsevol
altra comprovació dels productes que hagin venut, quan els
sigui requerit pel personal autoritzat.
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5) Totes les reclamacions que es formulin als mercats seran
trameses per la persona designada per l'Ajuntament o per la
gerència de l'empresa gestora a l'òrgan de l'Administració
competent per raó de la matèria objecte de la reclamació.

Article 25
A totes les parades s'han de col·locar a la vista del públic els
preus dels articles que s'hi venen.

Article 26
Les parades no es poden ocupar amb més mercaderies de les
necessàries per a l'explotació dels productes i de les previstes
per a la venda diària.

CAPÍTOL IV
DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES I MAGATZEMS

Article 27
Els mercats han d'estar dotats de cambres frigorífiques i, si
escau, de magatzems, en els quals els venedors que ho
sol·licitin podran emmagatzemar les mercaderies que així ho
requereixin.
La utilització de les cambres frigorífiques i magatzems
esmentats s'ha de regular per contracte específic entre els
titulars de les parades i de l'Ajuntament o de l'empresa gestora
del servei de mercat, i ha d'estar subjecta al pagament del preu
que es determini.
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Article 28
1. La distribució dels espais a l'interior de les cambres i
magatzems l'estableix i la modifica l'Ajuntament o l'empresa
gestora en qualsevol moment en funció de les sol·licituds que
es presentin i de les necessitats del mercat.
2. Els espais vacants seran coberts per ordre d'antiguitat en la
sol·licitud.
3. L'entrada a les cambres i als magatzems es reserva als usuaris
i al personal de l'Ajuntament o de l'empresa gestora. Els
magatzems, per raons de manteniment, de necessitat o
d'interès públic, s’han de poder desallotjar el temps que
calgui.
4. Els gèneres han d'estar dipositats a les cambres i als
magatzems de manera que les peces quedin separades les
unes de les altres. No es podrà amuntegar-les o posar-ne més
quantitat de la que permet la bona conservació.
L'Ajuntament o l'empresa gestora del servei no ha de contraure
cap responsabilitat per pèrdues, deteriorament de gèneres i
per altres perjudicis que resultin d'una força major, com són
incendis, manca de fluid, aturada de màquines per avaria i, en
general, per qualsevol accident que no sigui conseqüència del
mateix servei.
Queda categòricament prohibit vessar aigua o líquids de cap
classe, i també fumar o realitzar qualsevol altra activitat que
resulti insalubre o perillosa, a l'interior de les cambres i
magatzems.
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CAPÍTOL V
ALTRES DISPOSICIONS GENERALS
Article 29
L'obligació que correspon als titulars de les parades de tenir
cura de la conservació, neteja i vigilància dels mercats
comprèn:
a) La neteja i la conservació de les respectives parades, armaris,
recs, i la resta d’instal·lacions adscrites a cadascun, les han
d'efectuar directament els seus usuaris, que, una vegada
finalitzat l'horari de venda al públic, han de deixar la parada
completament neta.
El compliment d'aquesta obligació se sotmet al control de
l'Ajuntament o de l'empresa gestora, que han de poder
procedir a l'execució subsidiària dels treballs, a càrrec dels
titulars de les parades.
b) Satisfer les despeses de conservació, de manteniment i de
neteja de l'edifici i de la resta de llocs d'utilització comuna:
passadissos, cambres frigorífiques, molls de càrrega i
descàrrega, cobertes, sostres, finestres, vidres, parets, llums i
tots els espais i elements d'utilització comuna dels usuaris del
mercat.
Article 30
Als mercats ha d'existir una farmaciola a disposició de venedors
i usuaris.
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Article 31
D'ofici, l'Ajuntament o l'empresa gestora del servei, o també per
iniciativa dels titulars de les parades, podran instal·lar serveis
d'ambientació musical i de megafonia. Les despeses
d’instal·lació, d'utilització i de manteniment, les han de satisfer
els titulars.
El servei megafònic, en cas d'existir, serà utilitzat,
exclusivament, pel personal de l'Ajuntament o de l'empresa
gestora.
Article 32
Ni l'Ajuntament ni l'empresa gestora, si arribés el cas, no han
d'assumir cap responsabilitat per danys, per sostraccions o per
deteriorament de les mercaderies i per esdeveniments
relacionats o derivats de llurs actuacions en el mercat.

Article 33
L'assegurança de les mercaderies i dels esdeveniments
relacionats o derivats de les activitats del mercat (incendis,
inundacions, etc. en l'edifici) ha d'anar a càrrec dels titulars de
les llicències, sense perjudici que l'Ajuntament o l'empresa que
tingui encarregada la gestió dels serveis del mercat puguin
contractar les pròpies pòlisses, segons considerin més adient.
Ni l'Ajuntament ni l'empresa gestora han d'assumir la
responsabilitat d'una veritable i pròpia custòdia, encara que
s'efectuï la vigilància dels mercats.

Article 34
El pagament del cànon mensual, preus públics i privats,
impostos i taxes i la resta de contraprestacions econòmiques,
s'ha d'efectuar durant els deu primers dies de cada mes.

15

CAPÍTOL VI
DISPOSICIÓ FINAL
La interpretació d'aquest Reglament i també la resolució de les
incidències no previstes als articles corresponen a l'Ajuntament.
Reus, 12 de novembre de 1991
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