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Arenys de Mar
anunci
El Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada en data 23 de desembre de 2002va acordar aprovar inicialment
l’ordenança reguladora de la venda no sedentària en el mercat setmanal dels dissabtes d’Arenys de Mar.
Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de data 14 de gener de 2003. I ha
adquirit el caràcter de definitiu.
L’Ordenança, el text de la qual es publica com a annex a aquest anunci, entrarà en vigor un cop publicat
completament el seu text i transcorreguts els quinze dies hàbils següents a la seva publicació (art. 66
ROAS).
Contra la dita Ordenança es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, durant el termini dels dos mesos següents a
la data d’aquesta publicació.
ANNEX
PREÀMBUL
La venda no sedentària en mercats té una tradició secular que en el cas de Arenys de Mar quan s’atorgà el
privilegi de celebrar mercat dels dissabtes de cada setmana. Aquest mercat setmanal s’ha fet de forma
ininterrompuda fins als nostres dies, adaptant-se successivament als sistemes de venda i fórmules
comercials que han anat sorgint i al creixement i l’evolució pròpia de sempre amb l’objectiu de cobrir les
necessitats dels primer bàsicament en productes alimentaris i després, un cop aquest es venen en mercats
municipals, en productes de roba i de la llar.
Per regular la venda del mercat setmanal de Arenys de Mar, el Reglament regulador de la venda no
sedentària en el mercat setmanal .............. No obstant això, aquests darrers anys s’han produït canvis en el
funcionament del mercat setmanal que afecten les determinacions concretes assenyalades en aquell
Reglament (dies i horaris de venda, dimensions de les parades, etc.). També altres aspectes relacionats
amb el procediment de concessió de les llicències de venda obliguen a reconsiderar el procediment
establert per l’esmentat Reglament.
D’altra banda, es fan altres mercats, periòdics o no, que se celebren a la via pública, relacionats amb
festivitats tradicionals o productes específics (artesania, llibres, flors , etc.) i que no disposen de regulació
específica . Per això és oportú establir una normativa global que inclogui tota la venda no sedentària en
mercats que es facin d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria.
El Reglament regulador de la venda no sedentària, pel fet de ser una norma que afecta diferents tipologies
de mercats no sedentaris, estableix les condicions genèriques de funcionament i deixa els aspectes
concrets d’organització interna de cadascú a la competència de l’alcalde o del regidor en qui delegui.
Tanmateix, estableix per a tots les condicions d’atorgament de les llicències, els drets i les obligacions
dels comerciants i el règim i procediment sancionador.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL
DELS DISSABTES DE ARENYS DE MAR
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Aquesta Ordenança municipal es dicta en virtut de la facultat que estableix l’article 19 del text refós sobre
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comerç interior aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març i l’art. 54 de la llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista, per regular l’exercici de la venda fora dels establiments
comercials permanents.
Article 2
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació administrativa dins l’àmbit del terme municipal de Arenys
de Mar de la venda no sedentària en mercats periòdics en solars i espais oberts o bé en la via pública, que
només podrà fer-se d’acord amb les condicions i els terminis que estableix aquesta Ordenança.
Es considera venda no sedentària, la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial
permanent en els llocs i amb la periodicitat que estableix aquesta Ordenança.
Article 3
Sense perjudici de les disposicions d’aquesta Ordenança, seran d’aplicació les normes contingudes en el
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre y la llei 7/1996, de
15 de gener sobre ordenació del comerç minorista.
Article 4
Aquells que pretenguin exercir l’activitat comercial no sedentària hauran de disposar de la llicència
municipal de venda no sedentària i complir els següents requisits:
a) Estar donat d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents a l’Impost d’Activitats Econòmiques i al corrent
del pagament.
b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui i al corrent del pagament.
c) Complir els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a aplicar als productes que es
destinin a la venda.
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents, que han de romandre exposades en lloc
visible allà on es dugui a terme l’activitat comercial.
e) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a l’exercici de l’activitat comercial de
què es tracti.
f) Subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 60.102
EUR (10.000.0000 de pessetes).
g) Estar inscrit en el Registre de comerciants, establert per l’art.4 del D.L.1/1993 de 9 de març.
Capítol II
De la llicència municipal
Secció primera: Característiques de la llicència
Article 5
L’autorització municipal, pel que fa a l’exercici de la venda no sedentària, es concedirà mitjançant
llicència i serà vigent des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de cada any. Per tant, cada any s’haurà
de procedir a una renovació expressa.
L’Alcaldia podrà concedir directament llicències, quan aquestes tinguin una vigència inferior al 31 de
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desembre de cada any, respecte d’aquelles parades que hagin quedat vacants en el procediment
d’adjudicació. Aquestes llicències no seran renovables.
En cas de no realitzar-se la renovació indicada en la secció tercera del capítol II, l’autorització es
declararà caducada.
La llicència municipal per exercir la venda no sedentària serà personal però podran exercir l’activitat en
nom del comerciant, el seu cònjuge i els seus fills, com també els empleats que estiguin donats d’alta a la
Seguretat Social per compte del titular comercial, els quals hauran de ser, però, expressament autoritzats.
Article 6
La llicència per a l’ocupació del lloc tindrà caràcter precari i serà revocable en cas d’incompliment del
que disposa aquesta Ordenança, sense que pertoqui, en aquest supòsit, indemnització o compensació de
cap mena.
Article 7
L’alcalde serà l’òrgan competent per resoldre les peticions i concedir la llicència i, per tant, els traspassos
i les modificacions.
Article 8
Cap persona, ni física ni jurídica, podrà ser titular de més de dos espais de venda al mateix mercat.
Secció segona: Procediment per a l’obtenció de la llicència
Article 9
1. Les persones interessades en l’obtenció, per primera vegada, de la corresponent llicència municipal per
a l’exercici de la venda fora d’un establiment comercial, hauran de presentar al Registre:
a) Sol·licitud mitjançant instància dirigida a l’II·lm. Sr. Alcalde i signada per l’interessat, en la qual es
farà constar:
- Metres lineals d’ ocupació de llarg i d’ample.
- Tipus d’article de venda.
b) S’hi adjuntarà un annex d identificació de parada i oferta comercial amb tota la informació requerida.
c) També s’acompanyarà de la fotografia de la parada i els documents compulsats dels requisits que
s’indiquen en el punt següent.
2. Les persones que resultin adjudicatàries hauran d’aportar la documentació acreditativa dels requisits
que exigeix l’art. 4.
3. Les llicencies seran vigents des de el dia de la seva aprovació fins el dia 31 de desembre de l’any en
curs.
4. Els comerciants amb establiment permanent que desitgin participar en el Mercat exterior, hauran de
complir tots els requisits que s’exigeixen als comerciants sense establiment permanent, com també les
normes d’ordenació d’espais i passadissos de circulació.
Article 10
1. El procediment per a l’adjudicació de les parades a fi d’aconseguir una diversificació del mercat, serà
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el següent:
a) Les sol·licituds de parades en el mercat no sedentari es classificaran per articles de venda, segons els
grups especificats en l’annex d’identificació de parada i oferta comercial.
b) Hi haurà una fase de prequalificació de sol·licituds de parada, que valorarà dos factors bàsics: tipus de
productes o oferta comercial de cada comerciant i quantitat de parades existents en el Mercat exterior per
a la venda d’aquest producte, segons el barem següent:
Oferta de productes que actualment estan en el Mercat exterior:
Si hi ha 5-6 parades o més del mateix producte 0 punts.
Si hi ha 3-4 parades del mateix producte 1 punts.
Si hi ha 1-2 parades del mateix producte 2 punts.
Oferta que ja existeix actualment al Mercat però la sol·licitud és per a una qualitat o marca diferent de
productes 2 punts.
Oferta de productes que no té actualment el Mercat exterior 6 punts.
La parada s’adjudicarà al sol·licitant que obtingui una puntuació més alta. En cas d’empat es preferirà al
resident d’Arenys de Mar.
2. Amb la finalitat d’administrar millor l’oferta comercial del Mercat exterior, es mantindrà un “Cens
permanent de totes les parades” per avaluar l’ordenament i l’equilibri de l’oferta comercial del Mercat
exterior segons sectors i subsectors.
Secció tercera: Procediment per a la renovació de les llicències
Article 11
1. L’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència d’un any.
Tanmateix podrà ser renovada d’any en any, si ho sol·licita prèviament l’interessat.
2. El procediment per a la renovació de la llicència es realitzarà durant el mes de desembre o en les dates
que determini l’alcaldia.
Les persones interessades a renovar la llicència municipal hauran de presentar en el l’Ajuntament la
documentació següent:
a) Rebut de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any actual.
b) Rebut d’Autònoms o règim de la Seguretat Social que els correspongui de l’any actual.
c) Certificat d’estar al corrent de pagament de totes les taxes municipals relacionades amb la activitat.
d) Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per la seva activitat en el Mercat d’Arenys de
Mar de l’any actual i declaració personal conforme assumeixen la responsabilitat civil mitjançant la
subscripció d’ una pòlissa per a l’any vinent.
e) DNI, NIE o NIF del titular.
f) DNI o NIE dels substituts autoritzats.
g) Facilitar la documentació del vehicle de transport habitual, amb el qual trasllada la mercaderia al
mercat dels dissabtes.
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En el cas que la sol·licitud de renovació es formuli fora de l’esmentat termini, no pertocarà la renovació i
el sol·licitant es regirà pels preceptes dels arts. 9 i 10 i 11 d’aquesta Ordenança, que fan referència a
l’obtenció de la llicència per primera vegada.
Capítol III
Dels llocs de venda
Article 12
Las dimensions màximes de les parades seran de 8 m de llarg i 2’5 m d’ample. Es donarà preferència a les
parades de 2, 4, o 6 m de llarg por 2,5 d’ample. El nombre màxim de parades serà de 180. Aquestes
parades s’instal·laran en les voreres: Riera Bisbe Bol y Riera Pare Fita al lloc on determini l’alcaldia.
Qualsevol altra dimensió de les parades que sigui diferent de les esmentades, com també la venda sobre
vehicles, acoblats i similars, s’haurà d’indicar en la instància, amb la finalitat de situar la parada al lloc
que s’adapti millor a les seves necessitats d’espai.
Les parades que estiguin situades en un extrem del carrer, hauran de deixar una distància mínima de 2 m
d’espai lliure entre el lateral més proper al carrer transversal i l’inici de la calçada (acabament de la
vorera).
El sortint que tingui la parada no ha d’obstaculitzar el trànsit dels vianants. Si interromp la circulació o les
mides sobrepassen els límits establerts, caldrà adaptar-la a les dimensions màximes, o bé sol·licitar un
espai específic per a aquesta parada.
Els comerciants del Mercat exterior hauran de mantenir un passadís de circulació per als transeünts que
sigui prou ampli per permetre un trànsit fluid. A més es deixarà un pas lliure entre parada i parada que
garanteixi el pas de vianants.
Article 13
El titular del lloc hi emplaçarà les instal·lacions necessàries per a col·locar els articles oferts a la venda,
sense sobrepassar, en cap cas, els límits del lloc autoritzat.
Les instal·lacions hauran de ser necessàriament desmuntables, llevat d’aquelles que disposin de
l’autorització corresponent per utilitzar un camió-botiga. En els casos que estigui establert expressament,
les instal·lacions hauran d’ajustar-se al disseny i a les característiques assenyalades per l’Ajuntament.
Els productes a la venda no poden ser exhibits sobre el paviment i, sempre que les seves característiques
ho permetin, han de situar-se a una alçada no inferior a 80 cm respecte del nivell del terra. A excepció de
productes pesats com ceràmiques o plantes.
Article 14
Les parades es podran instal·lar els dissabtes de cada setmana, independentment de si és festiu o no, a la
població d’Arenys de Mar.
Article 15
Els horaris d’instal·lació i descàrrega seran de les 6.00 a les 9.00 h i els de retirada d’instal·lacions,
càrrega i neteja de les 13.30 a les 15.00 h. Només durant aquest horari els vehicles dels comerciants
podran tenir accés de càrrega i descàrrega a la zona del Mercat, i caldrà que realitzin aquesta feina amb la
màxima celeritat per tal de no interrompre el trànsit.
Els vehicles de suport no es podran situar dintre del Mercat, excepte a les hores de càrrega i descàrrega,
llevat que siguin vehicles condicionats per a la venda.
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Article 16
Els llocs de venda que durant la realització del Mercat quedin buits per absència del titular podran ser
ocupats pels substituts designats per titular d’acord amb l’art.5.
Article 17
S’ aplicarà rigorosament l’Ordenança Municipal de Circulació en l’estacionament de vehicles a la Riera
d’Arenys de Mar, segons els articles 66-67-68 i 69 (1. El propòsit d’aquesta prohibició és descongestionar
i facilitar l’accés al públic.
Quedarà prohibida la càrrega o descàrrega fora dels horaris aprovats (6.00-9.00 h i 13.30-15.00 h).
Excepte en cas de pluja.
Article 18
La quota tributària pel Mercat exterior per ús de la via pública s’aplicarà segons les Ordenances que
aprovi l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Article 19
Es restringirà, prohibirà i ordenarà l’objecte comercial de les parades, d’acord amb el grau d’exigència de
la llei d’ordenació del comerç minorista, especialment els que requereixen inspecció higiènica. Queda
terminantment prohibit exercir la venda de peix i carn, frescos o congelats, en aquestes parades, i també la
d’aquells productes que no compleixin les normes tècniques sanitàries de les reglamentacions vigents o
les d’etiquetat.
Capítol IV
Règim inspector
Article 20
El representant de l’Ajuntament responsable del Mercat exterior, assistit per la Policia Municipal, vigilarà
i garantirà el degut compliment pels titulars de les llicències concedides, de tot allò que disposa aquesta
Ordenança.
Les parades estaran subjectes als controls i a les inspeccions sanitàries, i de condicions de qualitat,
quantitat i drets del consumidor que estiguin legalment establerts.
Capítol V
Dels drets i les obligacions dels venedors
Article 21
Seran obligacions i drets dels venedors:
- Els venedors tindran l’obligació d’obrir la parada durant els dies i els horaris establerts.
- Els venedors tindran dret a exercir l’activitat de venda només d’aquells articles autoritzats per a la seva
parada.
- Serà responsabilitat del titular de la parada comunicar en la sol·licitud de nova parada o en la de
renovació, el nom del suplent, o suplents, que l’haurà de substituir en cas d’absència justificada, com:
malaltia, vacances i altres causes. Aquests motius es comunicaran i acreditaran de la forma oportuna i
deguda.
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- En el cas de vacances del titular, que no poden excedir de 30 dies a l’any, s’haurà de comunicar per
escrit a l’Ajuntament el període durant el qual no s’obrirà la parada del Mercat. Caldrà fer-ho amb un
mínim de 15 dies d’anticipació.
- El venedor del Mercat està obligat a donar al comprador un rebut de compra quan aquest ho demani.
- Ocupar el lloc assignat.
- El personal que atén les parades haurà d’utilitzar la roba adequada i complir les normes d’higiene i
neteja que corresponguin.
- Totes les persones que atenguin una parada hauran d’estar registrades en la targeta d’identificació
d’aquesta.
- Col·locar en lloc visible la targeta d’identificació de la parada i presentar la documentació que acrediti el
titular i les persones que el substitueixin.
- Dirigir-se al públic amb respecte i consideració.
- Satisfer els rebuts que se li presentin al cobrament per a l’ocupació de la via pública.
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades per l’administrador de Mercats i la resta de
personal municipal encarregat d’aquesta activitat i la Policia Municipal.
- Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar a cada article de
venda.
- Tothom està obligat a indicar el preu dels productes. El preu de venda al públic s’ha d’indicar de forma
inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
- Seran de compliment obligat tots els aspectes que no constin en aquest articulat i que estiguin
relacionats amb la llei d’ordenació del comerç minorista (preu, pes exacte, dret de devolució,
formalització de la venda, garantia i servei de venda, productes rebaixats, etc.) i la legislació de disciplina
del Mercat, la de defensa del consumidor i qualsevol altra sobre aquesta matèria.
- Quan es tracti de productes no envasats, hi ha de constar el preu per unitat de mesura.
- Al moment de muntar la parada els comerciants han de trobar el seu lloc net i sense obstacles per a
instal·lar-s’hi. Si n’hi hagués, hauran de comunicar-ho al representant de l’Ajuntament abans de les 9 h.
- En finalitzar l’horari del Mercat, els titulars de les parades hauran de recollir les seves instal·lacions i
dipositar les escombraries i deixalles, com també els embalatges, atenent les indicacions d’aquest
Ajuntament, de manera que se’n faciliti la recollida selectiva.
- Els comerciants tindran l’obligació de deixar net el lloc de la parada i l’espai del volt. A més, compliran
les instruccions que es dictin per a la neteja del Mercat exterior.
Article 22
Al començament de l’any i durant el primer mes els comerciants del Mercat exterior escolliran una
comissió de 3 representants del Mercat exterior, amb el propòsit que serveixi d’enllaç amb les autoritats
del municipi. Aquesta comissió serà escollida democràticament per els titulars del Mercat Exterior.
Aquesta comissió podrà fer sol·licituds i informes, i canalitzar queixes i suggeriments a les autoritats per
aconseguir un millor funcionament del mercat.
Capítol VI
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Règim disciplinari
Secció primera: De les infraccions i sancions
Article 23
Les infraccions es classifiquen com a:
a) Molt greus.
- No pagar les taxes a l’ Ajuntament.
- La no utilització del lloc de venda durant dos mesos a l’any, sense causa justificada, encara que s’ hagin
abonat les taxes corresponents.
- El subarrendament del lloc.
- Permetre que exerceixin l’activitat persones diferents del substitut autoritzat.
- Reincidència d’ infraccions greus dins un període d’un any natural.
- Agressions a l’ autoritat o personal de mercats.
b) Greus:
- Incompliment de les ordres dimanants del personal municipal.
- Defraudar en la quantitat i qualitat de productes venuts.
- Estacionar el vehicle (propi, de lloguer o prestat) de càrrega i descàrrega de la mercaderia del
comerciant del Mercat exterior, entre les 9.00 i les 13.30 hores i de les 15.00 hores endavant, durant el dia
del Mercat exterior.
- Exercir una activitat comercial diferent de l’autoritzada (vendre altres articles que no siguin els
autoritzats) o en un horari diferent de l’establert.
- No deixar net el lloc de la parada i l’espai del voltant.
- Ocupar més superfície que l’autoritzada i /o pagada.
- Muntar i retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari fixat.
- La no exhibició dels preus al públic de les mercaderies a la venda.
- La negativa o resistència a subministrar dades, o facilitar la informació requerida pels agents de
l’Ajuntament, degudament autoritzats.
- La inobservança de les instruccions que discrecionalment es dicten per al bon funcionament del Mercat
exterior.
- Oferir articles com a rebaixats, quan són defectuosos o adquirits expressament amb aquesta finalitat.
- La negativa o obstrucció a l’acció comprovadora de l’Administració.
- No complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables als productes a
la venda i els que s’expressen en aquest Reglament.
- Obstaculitzar el pas dels vianants o provocar risc de perill amb les mercaderies o alguna part de les
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instal·lacions.
- La falta de tracte correcte respecte als clients i els altres venedors.
- La falta de respecte als funcionaris municipals que presten servei en el Mercat dels dissabtes, o la poca
correcció a l’hora d’adreçar-s’hi.
- Als venedors que no estiguin autoritzats legalment per a la venda en el Mercat dels dissabtes, se’ls
requisarà la mercaderia i per aquesta infracció se’ls aplicarà una multa greu. La mercaderia requisada es
destinarà a les institucions de beneficència que hi ha a Arenys de Mar, les quals determinarà l’alcalde.
- Modificar la configuració, grandària i ocupació de les parades sense ajustar-se a les condicions
autoritzades.
- Ocupar una parada diferent de l’autoritzada.
Excepcionalment es permetrà l’ocupació d’una parada diferent de l’autoritzada als veïns més propers als
efectes de mantenir la cohesió i estètica del mercat. Esta ocupació es comunicarà prèviament als agents
degudament autoritzats. de l’Ajuntament,
- La reincidència de dues infraccions lleus dins el període de un any.
- No ocupar la parada, sense previ avís a l’ Ajuntament, excepte en cas de força major, durant el període
d’un mes.
- No mantenir les degudes condicions d’higiene i salubritat.
- Les ofenses de paraula i obra al personal de mercats o a l’ autoritat municipal.
- Provocar alteracions d’ordre públic o participar-hi.
- No deixar net el lloc de la parada.
- Qualsevol incompliment de les obligacions de la llei d’ordenació del comerç minorista.
c) Lleus:
- No obrir la parada un dissabte., excepte en cas de força major.
- No exhibir de manera permanent i visible la fitxa d’identificació de la parada.
- Qualsevol altra infracció als preceptes d’aquesta Ordenança, no classificada com a greu o molt greu.
- Tenir deteriorades les instal·lacions i els elements materials de la parada.
- No avisar per escrit i amb la deguda anticipació de les seves vacances.
Article 24
1. Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança seran sancionades d’acord amb la següent
graduació:
a) La sanció per infraccions molt greus serà la revocació de la llicència municipal.
b) Infraccions greus: multa fins a (15.000 ptes.) 90,15 EUR i suspensió d’instal·lar-se al Mercat per dos
dissabte.
c) Infraccions lleus: advertència i/o multa de 5.000 ptes.(30,05 EUR).
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2. Si les sancions econòmiques no es fan efectives es revocarà la llicència.
3. En tots els casos de sancions derivades d’infraccions en l’àmbit sanitari i de consum, s’aplicarà el que
estableix la legislació sobre disciplina de mercat i de defensa del consumidor.
4. Les infraccions esmentades en l’article anterior se sancionaran sense perjudici del que disposa la
legislació vigent i complementària del comerç interior.
5. Les infraccions seran objecte de denúncia per escrit, i es revisaran cada vegada que se n’apliqui una de
nova per saber si procedeix la reincidència.
Secció tercera: Característiques dels expedients sancionadors
Article 25
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Capítol VII
Del llibre de registre
Article 26
Els titulars dels llocs de venda constaran inscrits en un padró anual.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança municipal reguladora de l’exercici de la venda fora d’un establiment
comercial permanent distinta de la present Ordenança municipal.
Full d’identificació de parada i oferta comercial mercat dels dissabtes
1. Identificació titular i suplents per una nueva parada ( ) renovació ( ) altres ............... ( ).
Nom del titular ............................. Reg.S.S ................ Suplents: Esposa....................
Fills............................................................
Pares..........................................................
Altres.........................................................
Adreça.......................................................
Ciutat ......................... C.P.........................
Telèfon........................ Fax.......................
E-mail........................................................
2. Identificació de nova parada ( ) renovació ( ) altres ( )
Parada núm .................... Ubicació (carrer núm.)...................
Localització en el plànol del Mercat exterior......................
Dimensions parada (metres) llarg ........... × ........... ample = ........... m2 superfície ...........
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(S’hi ha d’incloure el sortint si obstaculitza la circulació de transeünts).
3. Activitat comercial: (hivern/estiu).
Any d’iniciació activitat comercial sedentària ........... al Mercat Arenys de Mar ...........
IAE epígraf i descripció: ...........
Productes que ven (poseu-hi resum de la seva oferta comercial: codi i activitat comercial segons
instruccions anvers).Indiqueu els productes en ordre de major a menor importància.
1) ............................. 2) ............................
3) ............................. 4) ............................
5) .............................
Tipus de vehicle .................... Núm. targeta........................
Matrícula .....................
(Si us plau, empleneu el dors amb les dades de la vostra activitat comercial).
4. Documentació que s’hi adjunta:
1) ..............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
4) ..............................................................
5) ..............................................................
6) ..............................................................
5. Declaració per responsabilitat civil renovació llicència municipal declaro que assumeixo la
responsabilitat civil, mitjançant subscripció de pòlissa de responsabilitat civil, per danys a tercers per a
l’any vinent, per motius de renovació de parada X signatura.
Relació d’activitats comercials per a prequalificació en sector
1. Aliments
( )1.01 Oli d’oliva
( )1.02 Pastisseria
( )1.03 Xurreria
( )1.04 Espècies
( )1.05 Fruites i verdures
( )1.06 Llaminadures
( )1.07 Gelats
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( )1.08 Herbolari
( )1.09 Plantes vives d’herbes medicinals i espècies
( )1.10 Productes regionals d’alimentació
( )1.11 Recinte de consum d’aliments preparats
( )1.99 no especificada (indiqueu-ho de forma concreta)
2. tèxtils i complements de vestir roba:
( )2.01 Artesanal,
( )2.02 Esportiva (xandall, etc.)
( )2.03 Home
( )2.04 Interior home (adults i nens) i pijames
( )2.05 Interior dona (adultes i nenes) i pijames
( )2.06 Dona
( )2.07 Nens i bebè
Complements de vestir
( )2.11 Bijuteria
( )2.12 Bosses de mà dona/home i articles de pell o imitació (cinturons)
( )2.13 Calçat
( )2.14 Maletes i bosses de viatge
( )2.15 Altres complements (mocadors, ulleres, bufandes, bates, ventalls, paraigües)
( )2.16 Perfumeria
( )2.17 Rellotges
( )2.99 No especificada (indiqueu-ho de forma concreta)
3. Articles per a la llar
( )3.01 Estores i similars per cobrir el terra
( )3.02 Animals domèstics (no ocells)
( )3.03 Articles de la llar
( )3.04 Ceràmiques
( )3.05 Cistelleria, vímet i similars en objectes diversos
( )3.06 Matalassos i complements de llit
( )3.07 Complements per a animals domèstics
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( )3.08 Cortines
( )3.09 Quadros
( )3.10 Drogueria (productes neteja, etc.)
( )3.11 Ferreteria
( )3.12 Eines
( )3.13 Llums
( )3.14 Material elèctric
( )3.15 Parament de casa: pisa i vidre
( )3.16 Parament de casa: utensilis de cuina
( )3.17 Merceria
( )3.18 Mobles de segona mà
( )3.19 Objectes plàstics
( )3.20 Ocelleria i complements
( )3.21 Pintura
( )3.22 Plantes i flors artificials
( )3.23 Plantes i flors naturals
( )3.24 Retalls de gènere
( )3.25 Llençols i roba de llit
( )3.25 Tovalloles
( )3.99 No especificada (indiqueu-ho de forma concreta)
4. Educació, oci i similars
( )4.1 Antiguitats diverses
( )4.2 Articles educatius per a nens
( )4.3 Coleccionisme especialitzat
( )4.4 Discos, cassets i discos compactes (imatge i so)
( )4.5 Fòssils i minerals
( )4.6 Joguines
( )4.7 Jocs de vídeo
( )4.8 Llibres especializats
( )4.9 Llibres usats
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( )4.10 Monedes (numismàtica) i segells (filatèlia)
( )4.11 Objectes de regal
( )4.12 Papereria
( )4.13 Papereria i llibreria
( )4.14 Pòsters
( )4.15 Revistes
( )4.16 Software
( )4.17 Varis d’informàtica
( )4.18 Vídeos
( )4.99 No especificada (indiqueu-ho de forma concreta).
5. Objectes d’art, regal, artesania i similars
( )5.1 Articles de brocanters i antiquaris
( )5.2 Articles de regal
( )5.3 Ceràmica i porcellana
( )5.4 Cistelleria
( ) 5.5 Quadros
( ) 5.6 Qualsevol article de cultura i artesania ( africana, andalusa, etc.)
( ) 5.7 Mobles antics
( ) 5.99 No espeficada (indiqueu-ho de forma concreta).
1 Art 66. En els aparcaments d’estacionament limitat, només podran estacionar els vehicles que tinguin
com a màxim: 1,82 metres d’amplada i 5 metres de longitud. No podran estaciona-hi les motocicletes,
ciclomotors, bicicletes i vehicles de dimensions superiors a les abans esmentades, a excepció dels
ciclomotors i motocarros de quatre o tres rodes que podran estaciona previ abonament de les taxes
corresponents.
Art. 67 El temps màxim autoritzat d’estacionament en aquestes zones serà de noranta minuts.
Art. 68. Per raons de política de trànsit i amb la corresponent senyalització, l’Autoritat Municipal podrà
augmentar o disminuir les zones d’estacionament amb limitació horària així com també el termini horari
d’estacionament en les zones que estimi oportunes.
Art. 69 A l’efecte d’aquesta regulació, s’entendrà per estacionament tota immobilització d’un vehicle la
durada del qual sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per imperatius de la
circulació.
Arenys de Mar, 4 de febrer de 2003.
El Secretari (signatura il·legible).
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