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Núm. 951
AJUNTAMENT DE MIERES
Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament del Mercat Municipal
El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària de data 25.11.2016
va adoptar per majoria absoluta, l’acord d’aprovació amb caràcter
inicial del Reglament del Mercat Municipal de Mieres, transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se formulat cap allegació ni reclamació, el reglament esdevé aprovat amb caràcter
definitiu.
Tot seguit es transcriu el text íntegre del Reglament.
Acord que es fa públic per a general coneixement.
Mieres, 27 de gener de 2017
Enric Domènech i Mallarach
Alcalde

REGLAMENT MERCAT MUNICIPAL DE MIERES
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Definició, objecte i àmbit d’aplicació.
Aquest reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària exercida en el Mercat municipal de Mieres.
El mercat municipal de Mieres és un mercat pensat especialment
per a la venda en règim no sedentari dels productes generats pels
propis productors.
Article 2. Horaris i dies de celebració.
L’activitat de venda en el mercat es duu a terme tots els dissabtes
de l’any.
L’horari de funcionament és de les 10.00 a les 14.00 hores, i les parades s’instal·laran entre les 09.00 i les 11.00 hores i s’hauran de retirar
com a màxim dues hores més tard de l’hora de finalització.
L’Ajuntament, previ acord amb els productors, per raons d’interès
general pot ampliar o reduir els dies i l’horari de celebració del mercat municipal de Mieres.
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Article 3. Ubicació.
El mercat municipal de Mieres se situarà a davant de l’Escola i al
camí de sorra que voreja el riu.
L’Ajuntament i els productors, per raons d’interès general, poden
modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al
mercat.
Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions.
El nombre màxim total i parcial de parades i autoritzacions del Mercat municipal de Mieres l’estableix l’Ajuntament, en atenció a l’espai públic disponible.
Article 5. Competències municipals.
Són competències de l’Ajuntament:
a) Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
b) Canviar i modificar la ubicació i extensió del Mercat municipal de
Mieres, modificar els horaris i la periodicitat o suprimir-lo, sempre
i quan sigui justificat i comunicat als paradistes amb 15 dies d’antelació com a mínim.
c) Modificar el nombre de parades i autoritzacions, sempre hi quan
sigui justificat i comunicat als paradistes amb 15 dies d’antelació
com a mínim.
d) Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat municipal de
Mieres.
e) Exercir la potestat sancionadora.
f) Exercir totes aquelles potestats i facultats administratives vinculades al Mercat municipal de Mieres no atribuïdes expressament a cap
altra administració pública.
CAPÍTOL 2. DELS LLOCS DE VENDA
Article 6. Llocs de venda.
Els llocs de venda són ordinàriament fixos, entenent com a tals els
que hagin obtingut la corresponent autorització municipal, d’acord
amb el que disposa aquest Reglament.
Article 7. Destí dels llocs de venda.
Els articles que es venguin en el Mercat municipal de Mieres han
de provenir directament de les pròpies produccions, i les quantitats
respondran a aquestes circumstàncies. Com a norma indicativa es
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considerarà que reuneixen les esmentades condicions els productes
que es puguin transportar personalment o amb mitjans de locomoció mecànica la càrrega màxima dels quals no excedeixi de 200 kg.
S’autoritza la venda dels productes elaborats i envasats que es relacionen: farro, farinetes, conserves i melmelades, així com matèria
prima transformada i/o elaborada, sempre que procedeixin de la
pròpia explotació. També s’autoritza la venda a artesans/es que creïn i manufacturin productes a partir de matèria prima comprada.
També es poden vendre productes recol·lectats (bolets, plantes
aromàtiques, flors, castanyes,...), sempre que es pugui garantir la
procedència i estiguin recollits en espais propers a les finques dels
hortolans; així com la venda de productes emmagatzemats, sempre
i quan s’hagin produït a la pròpia explotació.
Excepcionalment per les Festes de Nadal i per les Festa Major es demanarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya una autorització
específica per poder exhibir i vendre animals vius.
Els llocs de venda només poden vendre els productes corresponents
a la seva autorització, que ha de ser exhibida de manera visible i
permanent a la mateixa parada.
Article 8. Dimensions i característiques dels llocs de venda.
Les mercaderies han de ser exposades en cistells de vímet o similars
o en caixes de fusta o de plàstic sense noms comercials, que hauran
d’estar al damunt una taula. Les mides d’aquesta taula seran depenent de la producció del/de la paradista, segons model aconsellat
per l’Ajuntament de Mieres i ha d’estar coberta per unes estovalles.
Article 9. Higiene dels llocs de venda.
Els venedors del mercat municipal de Mieres estan obligats a netejar
l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin
instal·lat a l’efecte.
CAPÍTOL 3. DE L’AUTORITZACIÓ
Article 10. Condició de venedors.
Poden participar al Mercat municipal de Mieres els productors que
tinguin les seves activitats econòmiques al municipi de Mieres o a
municipis veïns.
En tot cas, els productes que es destinin a la venda han de ser de
producció pròpia o pròpia artesania. Encara que la matèria prima
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no sigui pròpia, la transformació d’aquesta, la creació si que ha de
ser-ho.
Article 11. Requisits per obtenir l’autorització per exercir la venda
no sedentària.
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària al mercat municipal de Mieres, les persones físiques han de complir amb els següents
requisits:
1. Tenir la condició de productor i/o artesà/ana.
2. Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions
específiques a aplicar als productes que estiguin a la venda.
3. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
4. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
imposades per la normativa vigent i, en especial, estar al corrent de
pagament de les obligacions tributàries municipals.
5. Qualsevol altre requisit que pugui establir-se per l’administració
competent en matèria de comerç conforme la normativa reguladora
vigent.
6. Els productors/es i artesans/es han de poder verificar que la relació amb la terra, el bestiar i/o la matèria prima utilitzada sigui
respectuosa, harmònica i digne de ser explotada.
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