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AyuNTAmIENTOS

04366-2017-U
VINARÒS

Anunci aprovació definitiva modificació Reglament activitat mercat municipal

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 27 de juliol de 2017 la modificació del Reglament General de Regulació de 
l’Activitat del Mercat Municipal de Vinaròs, no havent-se presentat durant el termini d’exposició pública al·legacions a la mateixa, 
aquesta modificació s’entén definitivament aprovada, per la qual cosa es procedeix a la publicació del text íntegre del Reglament Gene-
ral de Regulació de l’Activitat del Mercat Municipal de Vinaròs:”

«REGLAMENT GENERAL DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DEL MERCAT MUNICIPAL DE VINARÒS
CAPÍTOL PRIMER.- Disposicions Generals.
Art.1-El Mercat Municipal és un centre de proveïment establert per l’Ajuntament per a la venda al detall d’articles alimentaris princi-

palment, en règim de lliure competència,mitjançant la concurrència de llocs de venda per tal de cobrir les necessitats de la població.
Art. 2.-L’activitat del Mercat s’ubica a l’immoble situat entre les Places de Sant Agustí i Sant Telm, és un bé de domini públic, destinat 

a servei públic i consta inscrit al Llibre d’Inventari i Registre de Béns d’aquest Ajuntament.
Art. 3.
1. El Mercat estarà obert al públic tots els dies laborables de dilluns a dissabte.
2.  L’horari de funcionament del mercat municipal es fixarà per acord de l’Associació de Venedors, que l’haurà de comunicar per 

escrit a l’Ajuntament en un termini de 10 dies naturals des de la seua aprovació.
3. Per acord de l’òrgan competent de l’Ajuntament es podrà determinar un horari distint de l’acordat per l’Associació, per causa 

d’interés públic general.
Art. 4.- L’Ajuntament podrà intervenir l’activitat del Mercat, per a assegurar l’abastament, qualitat, preus, lliure competència i fidelitat 

en pesos i mesures. El caràcter de servei públic del mercat, de competència local, legitima la intervenció administrativa desenvolupada 
en aquest reglament i delimita l’àmbit dels drets que es deriven de la prestació de la gestió. 

Art. 5.
1. La càrrega i descàrrega es realitzarà en les zones autoritzades i en l’horari establert. S’haurà de retirar els vehicles immediatament 

desprès de realitzada la càrrega o descàrrega. La càrrega i descàrrega es realitzarà per l’accés de la Plaça Sant Telm i plaça de Sant Agustí. 
L’horari de càrrega i descàrrega serà: pels matins, de 7.30 a 10.00 hores i per les vesprades de 17.00 a 18.30 hores.

2. La Junta de Govern queda facultada per a modificar l’horari i resta de condicions de la càrrega i descàrrega, sempre que ho consi-
dere convenient, fent-ho públic amb 10 dies d’anticipació i prèvia audiència, de l’Associació de Venedors del Mercat.

CAPÍTOL SEGON.- De les competències.
Art.6.- L’Ajuntament exercirà amb plena competència les funcions que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local i el Decret de 17 de juny de 1955 per què s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, li atribueixen sense perjudici 
de les competències que puguen pertànyer per imperatiu legal a altres Organismes o Autoritats

Art.7.- És competència de la Corporació en Ple:
a) L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament.
b) El canvi, supressió, o construcció del Mercat.
c) L’adjudicació dels llocs del Mercat.
Art.8.- És competència de la Junta de Govern:
a) Imposar les sancions derivades de faltes greus o molt greus.
b) Fixar els horaris del Mercat i els dies d’obertura
c) Resoldre les qüestions que li plantege el regidor delegat del Servei, la Comissió Informativa corresponent o el propi alcalde, 

donant al Ple de l’Ajuntament si la seua importància així ho aconsellés.
Art.9- Serà competència de l’Alcaldia, que podrà delegar en el Regidor del Servei
a) La supervisió i inspecció del servei del Mercat.
b) La col·laboració amb l’Associació del Venedors pel que fa a la impulsió i desenvolupament de l’activitat de Mercat Municipal.
c) La proposta de sancions referents a faltes greus i molt greus i la imposició de sancions relatives a faltes lleus.
CAPÍTOL TERCER.- De les parades de venda.
Art.10.- El Mercat Municipal, tant les zones comuns com les parades de venda, on s’exerceix l’activitat del comerç, és propietat de 

l’Ajuntament, la seua naturalesa és la de bé de servei públic i, com a tal, inalienable, inembargable i imprescriptible. 
Art.11 .- La responsabilitat civil derivada de l’activitat comercial que es desenvolupe en els llocs de venda correspon als titulars de 

les parades i, de forma subsidiària, a l’Associació de venedors del Mercat com a ens gestor del mateix.
CAPÍTOL QUART.- De l’adjudicació de les parades.
Art.12.- La utilització de les parades del Mercat, estarà subjecta a concessió administrativa.
Art.13- L’adjudicació d’aquestes parades serà per licitació. S’haurà de destinar la parada a la venda dels tipus d’article per al qual es 

va concessionar.
Un adjudicatari no podrà posseir més de 2 llocs i sempre que siguen correlatius.
Art.14.- El termini de durada de cada concessió no podrà superar els vint anys prorrogables per 5 més, al final dels quals haurien de 

lliurar-se a l’Ajuntament en perfecte estat de conservació i lliures de qualsevol càrrega o gravamen totes les parades.
Art.15.- Els concessionaris venen obligats a explotar les respectives parades, bé directament o a través del cònjuges o parelles de fet 

inscrites en registres públics, els descendents o ascendents, fins el primer grau de consanguinitat, o a través de treballadors assalariats, 
sempre que estiguen d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social.

Art.16.
1. En cas de defunció es transmetrà la parada a favor de qui resultés ser hereu del titular o legatari d’aquesta parada.
2. D’haver-se transmés “mortis causa” la parada proindiviso a dues o més persones, aquestes, en el termini de tres mesos, hauran 

de determinar i comunicar a l’Ajuntament quina d’entre elles ha de succeir en la titularitat del lloc de venda. De no fer-ho en el termini 
indicat, es declararà caducada la concessió i revertirà a l’Ajuntament.

Art.17.
1. De no haver disposició testamentària o en cas d’incapacitat permanent, la parada es transmetrà a favor dels fills, cònjuge, parella 

de fet inscrita en registre públic, néts, pares o germans del titular per aquest ordre. Dins el mateix grau es donarà preferència al que jus-
tifique la seua col·laboració amb el titular en la parada durant els tres anys anteriors a la defunció d’aquest i, de no fer-ho, al de més edat.

2. En el cas de no existir cap dels parents indicats, la parada es declararà vacant i revertirà a l’Ajuntament.
Art.18.
1. Els concessionaris de parades podran transmetre aquesta, prèvia autorització de la Corporació, 
2. La transmissió entre particulars serà en tot cas gratuïta. Per tal d’obtindre l’autorització municipal, caldrà acompanyar a la 

sol·licitud una declaració responsable subscrita per ambdues parts que manifeste esta gratuïtat.
3. No obstant l’anterior, la Corporació podrà exercir el dret de tempteig legal que en tot cas, serà gratuït.
4. La transmissió requerirà l’acreditació del nou titular de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i 

de l’antic titular de no tindre deutes amb l’Ajuntament de Vinaròs ni amb l’associació de venedors del mercat.
5. La falta de resolució administrativa en el termini de tres mesos des de la petició suposarà la desestimació de l’autorització de 

transmissió.
6. En tot cas, la transmissió té efectes únicament pel temps restant de concessió que li quedava a l’anterior concessionari.
CAPÍTOL CINQUÉ.- Extinció de la concessió.
Art.19.- Sense perjudici del disposat en altres preceptes d’aquest atorgament, la concessió s’extingirà per:
a) Renúncia expressa i escrita del titular.
b) Mort del titular tret que es procedisca d’acord amb el disposat en el CAPÍTOL CINQUÉ d’aquest Reglament.

ADmINISTRACIÓN LOCAL
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c) En cas de ser persona jurídica l’adjudicatari, dissolució de la societat titular.
d) Transcurs del termini assenyalat per a la vigència de la concessió.
e) Per infracció molt greu, d’acord amb el preceptuat en aquest Reglament.
f) Per traspàs sense comunicació a l’Ajuntament.
CAPÍTOL SISÉ.- Drets i obligacions dels venedors.
Art.20.- Correspon els titulars dels llocs el dret a utilitzar els béns del servei públic necessaris per a poder portar a terme les seues 

activitats en la forma establerta en aquest Reglament.
Art.21.- L’Ajuntament no assumirà responsabilitat per danys, subtraccions o deteriorament de mercaderies. Tampoc assumirà la res-

ponsabilitat de custòdia de les mateixes.
Art.22.- Queda expressament prohibit variar la categoria de l’objecte per al qual va ser adjudicada la parada. 
Art.23.- Els titulars de les parades venen obligats a:
a) Mantenir-les obertes al públic ininterrompudament durant les hores assenyalades per l’Ajuntament per a la venda, excepte causa 

justificada
b) Conservar-les en bon estat, igual que les instal·lacions, cuidant que estiguen netes, lliures de residus i en perfectes condicions 

higièniques.
c) Utilitzar instruments de pesar i mesurar ajustats als models homologats oficialment, podent l’Ajuntament, mitjançant el personal 

al seu càrrec verificar l’exactitud d’aquests instruments. Les bàscules automàtiques es posaran de manera que puguen ser llegides pels 
comprador. El Mercat disposarà de mitjans oficials de contrast per a la comprovació del pes, que es realitzarà a petició dels compradors 
i/o dels venedors.

d) Tenir a la vista del públic totes les existències dels articles que es venen, sense que es puga apartar, seleccionar o ocultar part de 
les mateixes.

e) Posar els articles de venda a la disposició de la inspecció sanitària, la qual podrà procedir al seu decomís i inutilització, cas de ser 
declarat nociu per a la salut pública.

f) Els titulars i dependents hauran de mantindre en tot moment el màxim grau d’aseo i neteja i deuran  portar correcta i asseadament 
la indumentària apropiada.

g) Contribuir a les despeses generals de funcionament i satisfer els impostos, preus públics i tributs municipals que li correspon-
guen.

h) Complir amb totes les disposicions vigents en matèria de sanitat, salubritat i manipulació d’aliments.
i) Exhibir el lloc visible els preus dels articles.
j) Utilitzar el valencià, com a mínim, en l’exposició de preus, productes o altres informacions relatives a la venda. Amb aquesta fina-

litat comptaran amb l’assessorament del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.
k) Rescabalar els danys i indemnitzar els perjudicis que, com a conseqüència de l’ús i explotació dels llocs pogueren ocasionar.
l) Mantenir el lloc de venda en perfectes condicions d’ús i imatge durant la vigència de la concessió.
m) Explotar el lloc directament o mitjançant col·laboradors o personal assalariat.
n) Acomplir la normativa vigent pel que fa a l’eliminació de residus sòlids urbans. En particular es posarà especial cura en procedir a 

reciclar aquells productes que així ho permeten (paper, cartró, plàstic, vidre, etc)
o) Els concessionaris hauran d’assumir:
Les despeses de qualsevol tipus que afecten a les parades, el seu ús i utilització.
Les primes de les assegurances que contracten individualment per aquelles coses que segueixen de la seua propietat o d’ús priva-

tiu.
Els impostos, taxes i contribucions derivades del seu dret de propietat individual.
El cànon d’adjudicació i el cànon establert a l’ordenança fiscal corresponent.
El consum de subministraments propis de cada parada.
p) Tots els titulars de les parades hauran de disposar d’un sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit.                                                                                                                          
Art.24.- Queda prohibit als venedors en les parades de venda:
a) Realitzar obres, per insignificants que siguen, i introduir modificacions de qualsevol classe en les parades i dependències del Mer-

cat sense la corresponent autorització.
b) Mantenir en les parades sacs, caixes, envasos o utensilis buits o en condicions deficients que alteren o afecten les condicions 

higiènic-sanitàries del local.
c)  Sacrificar en les parades els animals destinats a la venda, així com desplomar aus o pelar conills o altres animals similars.
d) Servir, lliurar o manipular sense autorització aliments la venda dels quals estiga controlada o sancionada per alguna disposició 

dictada per autoritat competent.
e) Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici dels altres venedors i especialment, usar altaveus per a la realització de la 

mateixa.
f) Els adjudicataris dels llocs 23 i 42 destinats a bar, podran ocupar amb la instal·lació de taules i cadires l’espai públic adjacent a 

l’espai del qual són adjudicataris. L’ocupació requerirà autorització administrativa, previ pagament de les taxes corresponents. Aquesta 
autorització municipal determinarà explícitament el perímetre a ocupar, el model de mobiliari i el nombre d’elements que es podran 
instal·lar. (modificació acord de Ple dia 23 de febrer de 2012)

CAPÍTOL SETÉ.- De l’Associació de Venedors.
Art.25.- Els concessionaris del Mercat Municipal s’hauran d’agrupar en associació o qualsevol altra forma jurídica que regule la par-

ticipació comuna i solidària, en aspectes com la gestió i promoció del Mercat i altres d’interès general. Aquesta agrupació representarà 
els venedors davant l’Ajuntament i altres institucions per a la defensa dels seus interessos.

Art.26.- Aquesta agrupació designarà un representant, que farà d’interlocutor vàlid en les reunions de col·laboració amb 
l’Ajuntament. En aquestes reunions el representant de l’associació podrà vindre assistit d’un màxim de cinc persones.

Art.27.- Sense perjudici de l’anterior es designarà una Comissió paritària, conformada per membres de l’Ajuntament i representants 
de l’Associació de Venedors. Correspondrà a aquesta comissió la col·laboració amb l’Ajuntament per a la solució dels problemes relatius 
al funcionament del Mercat. Els acords als quals s’haja arribat amb aquesta Comissió seran vinculants per a tots els venedors del Mercat.

 CAPÍTOL HUITÉ.- Inspecció Sanitària.
Art.28.- La inspecció sanitària es realitzarà en el mercat d’acord amb l’especial reglamentació per la qual es regeix aquesta matèria. 

Els venedors hauran d’acatar els ordres o indicacions de la inspecció sanitària dictades com a conseqüència dels comprovacions i reco-
neixements sanitaris d’aliments que s’han de realitzar.

Art.29.- Queda prohibida la venda ambulant dins del mercat.
CAPÍTOL NOVÉ.- Infraccions i sancions.
Art.30.- Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions d’aquest Reglament que cometen ells, els seus familiars o 

assalariats.
Art.31.- La no observació o vulneració dels prescripcions d’aquest Reglament i les altres normes municipals constitueixen infracció 

administrativa i seran sancionades d’acord al que disposen les disposicions següents.
Art.32.- Les infraccions és classifiquen en faltis lleus, greus i molt greus.    
Art.33.- Es consideren faltes lleus:
a) Falta de neteja de les parades i de l’entorn i falta de neteja en els venedors.
b) Les baralles o altercats.
c) Tancament no autoritzat de les parades de venda sense causa justificada per més de tres dies (jornada o mitja jornada) en un mes.
d) Qualsevol infracció d’aquest Reglament no considerada com falta greu o molt greu.
Art.34.- Es consideraran faltes greus:
a) La reiteració d’una falta lleu de la mateixa naturalesa en un any.
b) La comissió de la tercera falta lleu en un any, independentment de la naturalesa d’aquesta.
c) La defraudació en la quantitat, qualitat o altre requisit exigible al producte en venda.
d) El reiterat incompliment de les obligacions sanitàries.
e) La modificació de l’estructura o instal·lacions de les parades sense la deguda autorització i amb independència del tipus d’obra.
f) El desacatament a les ordres de l’autoritat competent.
g) La falta de pagament de les obligacions corresponents en els terminis assenyalats en cada cas.
Art.35.- Seran faltes molt greus:
a) La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en un any.
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b) El traspàs de la parada sense obtenir la deguda autorització.
c) L’abandonament injustificat de la desocupada durant dos mesos.
d) El subarrendament.
Art.36.
Per a faltes lleus s’aplicaran les següents sancions:
a) Multa de fins a 100 euros
b) Suspensió temporal de la concessió d’un a cinc dies.
Per a les faltes greus:
a) Multes de 100 fins a 1.000 euros.
b) Suspensió temporal de la concessió per termini no superior a un mes.
Per a les faltes molt greus:
a) Multa de 1.000 a 5.000 euros
b) Caducitat de la concessió sense dret a indemnització.
Art.37.- Les faltes seran sancionades per l’Ajuntament previa audiència de l’infractor.
Per a determinar la quantia o naturalesa de la sanció que s’ha d’imposar s’atendrà als següents circumstàncies:
Naturalesa de la infracció
Gravetat del dany i perjudici causat
Conducta dolosa o culposa de l’infractor
La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció
La reincidència o reiteració en la comissió dels infraccions
CAPITULO DESÉ.- RÈGIM INTERIOR
Art.38.- Els concessionaris del Mercat Municipal s’hauran d’agrupar en associació o qualsevol altra forma jurídica que regule la par-

ticipació comuna i solidària, en aspectes com la gestió i promoció del Mercat i altres d’interès general. Aquesta agrupació representarà 
els venedors davant l’Ajuntament i altres institucions per a la defensa dels seus interessos.

Art.39.- Són funcions de l’agrupació:
a) Adoptar, prèvia comunicació i/o autorització de l’Ajuntament, les mesures necessàries per la bon funcionament i manteniment del 

mercat.
b) Actuar com a part interessada, sempre que ho considere oportú, en expedients relacionats amb allò a què és refereix el punt ante-

rior.
c) Col·laborar amb l’Ajuntament en fer complir les prescripcions d’aquest Reglament i les normes que siguen d’aplicació, especial-

ment les referents a higiene, sanitat, consum, disciplina del Mercat i normalització lingüística.
d) Promoure la formació dels venedors del mercat
e) Contractar i gestionar, prèvia autorització municipal, els subministraments i els serveis que de comú acord s’estimen convenients.
f) Impulsar i promoure comercialment el Mercat i la seua imatge, de comú acord amb l’Ajuntament.
g) Contractar una assegurança per danys a tercers i possibles desperfectes en l’immoble. 
Art.40.- L’agrupació de comerciants formarà, per a cada exercici, un pressupost que comprendrà com a mínim, les despeses de:
a) Manteniment i neteja general
b) Seguretat mitjançant un sistema d’alarma
c) Promoció i publicitat conjunta
d) Servei de repartiment a domicili
e) Consergeria o gerència
f) La recollida i eliminació de residus
g) Despeses generals de funcionament, manteniment i subministres 
h) Assegurances 
L’import total de les despeses pressupostades es repartirà entre els operadors d’acord amb el nombre de concessions i 

s’assenyalaran les dades per al cobrament de les quantitats corresponents. 
Les campanyes de promoció del Mercat requeriran la prèvia comunicació a l’Ajuntament.  
Art.41.- Servei de consergeria o gerència del Mercat. 
L’agrupació de venedors del Mercat haurà de disposar un servei de consergeria o gerència del Mercat que comprendrà com a mínim 

les següents funcions:
1. Obertura i tancament del Mercat d’acord amb l’horari establert
2. Encendre i apagar l’enllumenat general i els aparells de climatització 
3. Velar pel compliment de les normes sobre l’horari i la neteja del mercat
4. Atendre i cursar les reclamacions que puguen interposar els usuaris del mercat i donar compte de les mateixes a l’Ajuntament.
5. Realitzar informe de les reparacions i obres necessàries.
Art. 42.- Imatge corporativa
Amb la finalitat de dotar al Mercat d’una imatge pròpia fàcilment identificable per la clientela i el públic en general, l’agrupació de 

venedors del Mercat haurà d’aprovar un manual d’imatge corporativa per a tots aquells elements identificatius, de manera general, del 
Mercat de Vinaròs, senyalització i altres elements identificadors.

Aquest manual haurà de contemplar com a mínim els següent:
- Identificar i proposar:
La marca bàsica de l’establiment
La tipografia
Els colors corporatius
Les diferents aplicacions de la marca bàsica per a campanyes de publicitat i promocions
- Elements comuns: haurà de desenvolupar les diverses aplicacions de la marca bàsica per al conjunt de l’establiment, de les zones 

comuns i per als serveis que s’ofereixen conjuntament.
 Zona de càrrega i descàrrega
Horaris d’obertura
Banys i vestuaris
Oficines
Servei a domicili
Escombraries
Comptadors
Taulell d’anuncis
Zona de carros de compra
Punt d’informació i atenció al client
Caixer automàtic.
Art. 43.- L’Associació de Venedors del Mercat podrà aprofitar els espais buits per a ús temporal dels mateixos per a publicitat, demos-

tracions i/o activitats recreatives o lúdiques en benefici del propi Mercat. En qualsevol cas es requerirà la prèvia comunicació i autoritza-
ció de l’Ajuntament, el qual disposarà de preferència en la utilització d’aquests espais. 

Art. 44.- El règim de vacances dels venedors del Mercat se subjectarà a les següents condicions:
a) Es disposarà d’un màxim de 30 dies/any, període durant el qual la parada pot restar tancada. Dins aquest període es troben inclo-

sos els diumenges i festius.
b) No es podran realitzar fraccionaments de vacances per període superior a una setmana.
c) Serà necessària la comunicació prèvia a l’Associació de Venedors, la qual realitzarà la supervisió de l’acompliment d’aquest règim 

de vacances. 
CAPÍTOL ONZÉ.- RÈGIM D’UTILITZACIÓ PUNTUAL DE L’ESPAI GASTRONÒMIC, ESPAI DIÀFAN INTERIOR I PARADES NO ADJUDICA-

DES.
Art. 45.- Qui podrà fer ús d’estos espais
1. Les persones físiques o jurídiques que exercisquen alguna activitat econòmica o professional, les entitats, i associacions amb o 

sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats que redunden en la promoció i dinamització del mercat de Vinaròs, que siguen com-
patibles amb els usos del mercat i que no perjudiquen o dificulten l’activitat dels operadors adjudicataris d’una parada.
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2. En tot cas, es prioritzaran les activitats programades des de l’Ajuntament de Vinaròs i des de l’Associació de venedors i comer-
ciants del Mercat Municipal.

Art 46.- Règim d’autorització d’ús dels espais:
1. La persona interessada o el seu representant legal, presentaran la sol·licitud, en model normalitzat, a l’oficina OIAC o a la seu elec-

trònica de l’Ajuntament de Vinaròs, amb una antelació d’un mes a la data prevista per a la realització de l’activitat.
2. A la instància s’acompanyarà la següent documentació
Justificant d’haver abonat la taxa prevista en la corresponent ordenança fiscal.
CIF de l’empresa o associació, i DNI o NIF del seu representant legal
En cas d’empresa, fotocòpia del model 036 o 037, declaració censal d’alta
Declaració responsable de complir amb la legalitat vigent en matèria de seguretat social, sanitària, comercial i demés normativa 

aplicable a l’activitat que es pretén dur a terme.
Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
3. En la sol·licitud es detallarà l’utillatge i material, del que està disponible a l’espai, que es vulga utilitzar.
Les persones encarregades de l’administració del mercat, realitzaran una revisió prèvia del material sol·licitat i el posaran a disposi-

ció del peticionari.
Una vegada finalitzada l’activitat, a primera hora del dia següent o dilluns, si l’activitat es realitza divendres o dissabte, es revisarà 

l’espai, l’utillatge i el material per tal de comprovar que s’ha restituït en les mateixes condicions que es va prestar.
En cas que s’hi detecte algun desperfecte o mancança, es comunicarà al peticionari per a que faça les reparacions necessàries o 

repose el material i/o l’utillatge, advertint-li que si no ho realitza, se li aplicarà el règim sancionador previst en el present Reglament.
2. L’autorització de l’ús de l’espai es realitzarà per resolució de l’Alcaldia, atenent al compliment de les condicions anteriorment esta-

blertes i al pagament previ de la taxa corresponent.
Les sol·licituds que no es presenten amb l’antelació indicada s’entendran desestimades i s’arxivaran sense més tràmit
Art. 47.- Les persones autoritzades a la utilització puntual de l’espai gastronòmic, l’espai diàfan interior i de les parades no adjudica-

des, estan obligades al compliment de les disposicions previstes en aquest Reglament.»
DISPOSICION DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament quedaran derogades totes aquelles disposicions d’àmbit general o particular dictades per 

aquest Ajuntament que s’oposen al contingut del mateix.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1ª. Tot el no regulat en el present Reglament es regirà pel disposat en la Legislació de Règim Local relativa  la gestió dels serveis 

públics.
2º. Especialment, tota la normativa estatal o comunitària relativa a informació al consumidor, manipulació d’aliments, reglamenta-

ció sanitària, etc. serà d’aplicació complementària al contingut del present document.”
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