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Capítol I. Disposicions Generals 

Article 1.  

El present Reglament es dicta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter general 
pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i particularment, pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de 
març, de comerç interior.  

Article 2.  

El present Reglament regula la venda no sedentària realitzada per comerciants fora d'un 
establiment comercial permanent, amb periodicitat setmanal en els perímetres i llocs 
assenyalats per l'Ajuntament, en instal·lacions comercials desmuntables i transportables, 
incloent-hi els camions - botiga i en els termes i condicions establerts en el present 
Reglament. 

Article 3.  

Sense perjudici de les disposicions contingudes en aquest Reglament, seran d'aplicació, 
amb caràcter supletori, el Decret 1/1993, de 9 de març, de comerç interior, i altres 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en la matèria.  

Article 4. Dia de la celebració del mercat  

La venda no sedentària, realitzada en la forma indicada a l'article 2 d'aquest Reglament, 
serà establerta per l’Alcaldia. Actualment, en aquest municipi, es realitza tots els 
dissabtes no festius de l’any. Aquella setmana en què el dissabte sigui festiu, el mercat 
es realitzarà el dia feiner immediatament anterior.  

Article 5. Nombre màxim de parades autoritzades 

El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades del mercat setmanal serà 
establert per la Regidoria de Comerç i Indústria, atenent entre d'altres factors, la 
conjuntura econòmica i comercial i els condicionaments urbanístics i circulatoris.  

 

Capítol II. De les autoritzacions per a la venda no sedentària  

 Article 6. Titulars dels llocs de venda 

1.  Poden ser titulars dels llocs de venda persones físiques o jurídiques. 

2.  L'autorització serà personal i intransferible, i el titular exercirà habitualment la 
venda. 

  Podran però, exercir l'activitat en nom del comerciant, el seu cònjuge, la seva parella 
de fet, els seus fills, així com els empleats que estiguin donats d'alta a la Seguretat 
Social per compte del titular comerciant.  

3.  En el supòsit de no mantenir l’activitat en la parada, en cas de malaltia o per 
vacances del titular, aquest, tindrà obligació de notificar a l'Ajuntament la 
circumstància esmentada i el nom del familiar directe o empleat, que el representarà 
en la seva absència.  

4.  Les autoritzacions son intransferibles i no podran ser sots - arrendades o cedides a 
tercers.  
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Article 7. Requisits per a l'exercici de la venda no sedentària  

Per a l'exercici de la venda no sedentària en el mercat setmanal, els comerciant hauran 
de complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en el present reglament, i els 
requisits següents:  
a)  Estar donats d’alta al Cens d’obligats tributaris, la qual cosa s’acreditarà mitjançant 

la declaració d’alta en el mateix .  

b)  Estar donats d’alta i al corrent de pagament, a l’epígraf o epígrafs corresponents, del 
Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.), en el seu cas.  

c)  Estar donats d'alta al Règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de 
pagament.  

d)  Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes que tinguin a la venda.  

e)  Quan es tracti de comerciant estrangers acreditar, a més a més, que estan en 
possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, així com 
acreditar el compliment d’allò que estableix la normativa específica vigent.  

f)  Disposar de l'autorització municipal per exercir la venda no sedentària en aquest 
mercat.  

g)  Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen per a aquest tipus de 
venda, en els terminis notificats per l'anualitat.  

h)  Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre 
higiene i manipulació d’aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que 
ho requereixen, segons les disposicions vigents.  

Article 8. Sol·licitud d'autorització 

1.  Les persones interessades en l'obtenció de la corresponent autorització municipal per 
a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal, hauran de presentar a 
l'Ajuntament sol·licitud mitjançant instància degudament reintegrada, especificant-
hi:  

a) persones físiques: 

 • dades personals: nom i cognoms, núm. DNI, domicili i telèfon a efectes de 
notificació.  

 • els articles que pretenen vendre  

 • els metres d’ocupació que es sol·liciten.  

b) persones jurídiques: 

• Raó social, CIF, nom i cognoms de l’administrador, domicili i telèfon a efectes de 
notificació.  

• els articles que pretenen vendre  

• els metres d’ocupació que es sol·liciten. 

2.  La documentació que haurà d’acompanyar la instància serà la següent: 

a)  Fotocopia del DNI 

b) Fotocopia i original, a efectes de compulsa, de la corresponent alta de l'IAE, així 
com el rebut d'estar al corrent del pagament de la quota pertinent. 

C) Dues (2) fotografies personals tamany carnet del titular, i el suplent si s’escau, 
una de les qual serà incorporada al distintiu acreditatiu de l'autorització 
municipal. 
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d) Justificant d'estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i 
justificant d’estar al corrent de pagament. 

e) Si el peticionari és estranger haurà d'acompanyar original i fotocòpia, a efectes 
de compulsa, dels permisos de residència i treball per compte propi. 

f) Si el peticionari és del sector d'alimentació, haurà d'acompanyar original i 
fotocòpia, a efectes de compulsa, del carnet de Manipulador d'aliments. 

g) Documentació relativa als treballadors que tingui al seu càrrec a la parada. 

3. Les sol·licituds presentades al llarg de l'exercici, es resoldran en un màxim de sis 
mesos. Aquesta resolució es comunicarà als interessats.  

Article 9. Atorgament de l’autorització  

1.  La concessió de llicències correspondrà a la Regidoria de Comerç i Indústria, atenent 
els criteris de diversitat en els productes ofertats. 

2.  L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària estarà sotmesa al 
compliment i a la prèvia comprovació, per part de l’Ajuntament, dels requisits a què 
es refereix l'article 7 d’aquest reglament.  

3.  L’Ajuntament no podrà autoritzar la venda no sedentària d'aquells productes, 
específicament els alimentaris que, per la seva forma de presentació o per altres 
circumstàncies, no compleixin les normes tècnico-sanitàries que regulin la seva 
venda.  

4.  L'autorització de l'Ajuntament es concedirà per un període no superior a un any i, en 
tot cas, finalitzarà el 31 de desembre de l’any en que es sol·liciti.  

  Tindrà caràcter discrecional i, per tant, podrà ser revocada per l'Ajuntament quan es 
consideri convenient, en atenció a la desaparició de les circumstàncies que la 
motivaren i en els supòsits regulats a la legislació vigent, sense que això pugui donar 
dret a cap compensació o indemnització.  

5.  L'autorització municipal contindrà indicació expressa de: 

a) Identificació del titular de la llicència, nom i cognoms, així com del suplent. 

b) Número del lloc adjudicat. 

c) Número de metros lineals del lloc. 

d) Activitat a desenvolupar (o productes autoritzats). 

Amb l'autorització, l'Ajuntament lliurarà a cada comerciant autoritzat un distintiu 
amb el mateix contingut i una fotografia del titular i una altra del suplent, que haurà 
de ser exhibida de manera visible i permanent en la parada. 

6.  Quan es presentin un nombre superior de peticionaris al de llocs a instal·lar, és 
procedirà per la seva adjudicació segons un dels criteris següents: 

a.- Per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud. 

b.- Ponderant un o diversos dels següents factors: 

- Tenint en compte la diversitat de productes ofertats al Mercat 

- Tenint en compte l’arrelament comercial de l’interessat al municipi 

- Altres d’índole social que puguin incorporar-se a la convocatòria 

No s'atorgarà autorització als familiars dels titulars de la llicència que depenguin de 
la mateixa economia o que tinguin parentesc de 1r. o 2n. grau i que resideixin en el 
mateix domicili. 
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No s'atorgarà autorització a cap persona que sigui titular de qualsevol concessió 
municipal obtinguda amb el compromís de desenvolupar personalment l'activitat. 

Article 10. Renovació de l'autorització.  

1.  Les autoritzacions es renoven automàticament cada any natural, considerant-se que 
continuen les mateixes circumstàncies que en el moment d'atorgar-se l'autorització, 
si no es diu res en contra en el període comprés entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre.  

  En tot cas, és obligatori de presentar la documentació exigida en l’apartat 8.2. de 
l’article 8 del present Reglament en el període de temps comprés entre l'1 de gener i 
28 de febrer.  

2.  L’impagament de dos trimestres de la taxa corresponent en el període de cobrament 
voluntari pot comportar perdre tots els drets sobre la seva parada fixa en l'esmentat 
mercat, sense tenir dret a cap tipus de reclamació i, conseqüentment, el seu lloc 
quedarà lliure i a disposició municipal. 

3. En el cas de no fer-se la renovació, s’entendrà caducada automàticament. 
L’Ajuntament anul·larà el permís que quedarà disponible per a una nova adjudicació, 
si és el cas.  

Article 11. Transmissibilitat de l'autorització  

1.  No es permet cedir, traspassar o llogar les parades. Únicament en els casos de 
jubilació, incapacitat física o defunció es podrà atorgar una nova autorització, a 
favor del seu cònjuge o un familiar de 1r. grau directe, o a favor de l'auxiliar de les 
tasques de venda que estigui en correcte situació legal, i que porti un mínim de 5 
anys treballant en el mateix establiment, tot això acreditat documentalment. Es 
considera assimilable a les anteriors relacions familiars, les de convivència de fet. 

2.  Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o d'explotació de lloc de venda amb 
infracció d’allò que disposa el punt anterior, dóna lloc a la immediata revocació de la 
llicència municipal, sense perjudici d'altres sancions que, d'acord amb aquest 
reglament, l'Ajuntament pogués posar a l'infractor.  

 

Capítol III. De l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal  

Article 12. Horaris  

Les parades de venda s'instal·laran des de les 6,30 a les 9 hores i es retiraran des 
de les 13,00 hores en que finalitzarà la venda, a les 15 hores. Fora d'aquests horaris 
no es permetrà la instal·lació ni la retirada de parades ni tampoc la circulació de vehicles. 

Aquest horari podrà ser modificat de per decret d’alcaldia. 

Article 13. Emplaçament de les parades  

1.  El mercat no sedentari se situarà en l'emplaçament que determini l’Ajuntament.  

2.  L'emplaçament de cada parada serà determinat per l'Ajuntament.  

3.  Els venedors només poden instal·lar-se en el mercat de Castellar del Vallès prèvia 
exhibició del corresponent “distintiu”.  

4.  Els titulars d'establiments comercials situats a la zona dels recinte del mercat 
setmanal, tindran preferència per ocupar la via pública situada davant del seu 
establiment.  
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5.  En el lloc on li sigui assenyalat, el venedor ubicarà la instal·lació desmuntable, 
transportable o camió-tenda, on haurà d'exercir la venda, tenint en compte sempre 
que la seva instal·lació haurà de tenir les condicions de seguretat i higiene exigides 
per la normativa específica vigent.  

6. Les parades hauran de tenir unes dimensions de tres metres lineals com a mínim i 
fins a quinze metres lineals com a màxim. L'amplada del lloc de venda serà de 3,60 
m. component el taulell, passadís de venda i magatzem, excepte en els llocs que 
puguin dificultar el pas. 

  El sostre de les parades es situarà entre els dos metres com a mínim i tres com a 
màxim, i no podrà sobresortir els 1,50 m. de la vertical del taulell. Les mostres 
comercials penjants es situaran a 1,80 m. del nivell del sòl o paviment. Entre cada 
lloc de venda caldrà mantenir una distancia de mig metre sense cap utilització. 

7.  No es podran col·locar en els tendals ni en les marquesines dels llocs de venda, 
mercaderies i productes que puguin representar algun perill per als vianants o 
puguin obstaculitzar el pas, sempre que no s'excedeixi de la línia marcada. 

8.  En la jornada en que un espai de parada no fos ocupat pel venedor habitual, els 
venedors d'esquerre i dreta exclusivament podran compartir l'espai a precari, per tal 
de donar continuïtat al mercat. 

Article 14. Mercaderia, productes a la venda.  

1.  Els productes que podran ésser objecte de venda, seran els autoritzats per la 
normativa vigent. Cadascuna de les parades sols podrà tractar la venda dels articles 
corresponents a la denominació per la qual va ser autoritzada. Per qualsevol canvi o 
ampliació en els productes a la venda s’haurà de sol·licitar autorització a 
l’Ajuntament. 

2.  No s’autoritzarà l’exhibició i/o venda d’articles que atemptin contra les normes de 
convivència, contra la dignitat de la persona i/o tinguin connotacions xenòfobes o 
racistes.  

3.  L'Ajuntament podrà procedir, com a acció de cautela, en cas d'infracció, a la 
intervenció dels productes exhibits pels venedors sens perjudici de les sancions que 
correspongui imposar al presumpte infractor. 

4.  Els productes a la venda caldrà situar-los a una alçada no inferior a 80 cm. respecte 
el nivell de terra, llevat les parades expressament autoritzades per l'especificitat de 
la seva venda.  

5.  Per tal de poder relacionar els productes exposats a la venda amb la seva 
procedència, s’ha de facilitar, en cas que es requereixi per les autoritats competents, 
les factures de compra o albarans. Les esmentades factures han de portar les dades 
identificatives, tant del comprador com del venedor, així com les referències dels 
productes exposats. 

6.  Tots els comerciants estan obligats a exhibir el preu de les mercaderies exposades a 
la venda. L’esmentat preu ha d'anunciar-se en els productes, precedit de les sigles 
P.V.P. de forma que el possible comprador sigui degudament informat al respecte, 
Aquesta obligació de marcar els corresponents preus és general i comprèn tota 
classes de productes que es comercialitzin. 

7.  Tots els marxants estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de comerç, 
així com a seguir estrictament les prescripcions que es contenen en la legislació 
vigent quant a les condicions higiènico-sanitàries.  
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Article 15. Exercici de la venda.  

1. El venedor, a petició del comprador, té l’obligació de lliurar el rebut de la compra 
efectuada.  

2. Dintre del recinte no es podrà fer propaganda o publicitat abusiva de cap classe, tant 
escrita com auditiva, que molesti o ofengui. Queda prohibida qualsevol tipus de 
publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. S'exceptuen d'aquesta 
prohibició els venedors de discs o "cassettes", als quals es permet la reproducció 
sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que a criteri del personal 
municipal responsable es compleixi la normativa legal. 

3. Els venedors han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes 
condicions de neteja en tot moment i durant el mercat. 

4. Es també deure dels venedors, en finalitzar el mercat, recollir totes les deixalles 
pròpies de l'activitat en recipients tancats i degudament apilats i ordenats atenent a 
les indicacions d’aquest Ajuntament, a fi de facilitar els treballs de recollida selectiva. 

5. Està totalment prohibit encendre foc, llevat les parades d'altres alimentaris 
expressament autoritzades.  

6. Llevat dels casos justificats, els marxants han d'assistir a mercat. 

  A petició del titular de la llicència pot autoritzar-se la no assistència al mercat durant 
cinc mesos a l'any sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. 

  Els interessats han de sol·licitar-ho a l'Ajuntament amb dos mesos d'antelació, sense 
que aquesta excedència els eximeixi de pagar l'anualitat corresponent. 

  En articles concrets i, en casos especials, a criteri de l'Ajuntament, es pot ampliar la 
no assistència, prèvia petició de l'interessat. 

  Tots els marxants podran disposar d'un període de fins a un mes en concepte de 
vacances, cosa que hauran de comunicar prèviament a aquest Ajuntament. 

  Les autoritzacions caducaran i quedaran, en conseqüència, sense efecte, per manca 
d'ús del lloc de venda superat el període indicat de cinc mesos a l’any. 

7.   Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l'autorització. Únicament 
per causa de malaltia o altra raó de força major, degudament justificada davant de 
l'Ajuntament, podran ser ocupats per les persones que s'indiqui al corresponent 
distintiu, cònjuge, familiar de 1r. grau, directe o avingut ó un dependent 
degudament legalitzat. 

 

Capítol IV. Inspecció, infraccions i sancions  

Article 16.  

L'Ajuntament, mitjançant els seus serveis d'inspecció, garantirà el compliment per part 
dels titulars de les llicències concedides, de tot allò que disposa el present Reglament.  

Article 17.  

L'incompliment del present Reglament en tant que suposi infracció a la Disciplina de 
Mercat serà sancionat d'acord amb allò que disposa la Llei 1/1990 de 8 de gener, pel qual 
es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de comercialització de 
béns, productes i prestació de serveis.  



 

Reglament del mercat setmanal de Castellar del Vallès 8 

Article 18. Infraccions. 

La graduació de les faltes, es realitzarà d’acord a l’ordre següent:  

1.  Es qualificarà com a faltes lleus, les següents:  

a)  No tenir a disposició dels zeladors del mercat o agents de l’autoritat la llicència i 
altres documents que emparin l’exercici de la venda ambulant.  

b) No col·locar en lloc visible l’identificador de la llicència municipal.  

c) Estar malmeses les instal·lacions i elements materials del lloc de venda.  

d)  Provocar discussions, ofendre a altres venedors, als visitants del mercat, al 
personal encarregat del mercat o qualsevol autoritat municipal.  

e) Emetre crits o sorolls molestos per al públic en general.  

f)  Practicar la venda sense indicar el preu dels productes.  

g) No netejar el lloc de venda i el seu entorn un cop finalitzat el mercat.  

h) Abandonar deixalles de qualsevol tipus fora dels contenidors o dels espais 
habilitats per a aquesta finalitat.  

i) Malmetre les voreres, les instal·lacions d’enllumenat, l’arbrat, els jardins o 
qualsevol tipus d’element o mobiliari urbà de la via pública.  

j)  Vendre altres articles que no siguin autoritzats per la llicència.  

k) No complir els horaris de muntar i desmuntar les parades del mercat.  

l) Modificar la configuració, grandària i ocupació dels llocs sense autorització o 
sense ajustar-se a les condicions de l’autorització, així com dificultar el pas de 
vianants a habitatges o locals.  

m) Ocupar una plaça diferent a la que està autoritzada.  

n) Ocupar el lloc de venda per una persona diferent al titular sense que hagi estat 
degudament autoritzada.  

o) No ocupar la parada sense previ avís a l’Ajuntament, excepte en cas de força 
major, durant un període superior a un mes.  

p) Qualsevol altra infracció als preceptes d’aquest Reglament o altres disposicions 
de caràcter general, no classificades com a greus o molt greus.  

2.  Es consideren faltes greus:  

a)  La reiteració de la falta lleu de la mateixa naturalesa en un any.  

b) Haver estat sancionat per tres faltes lleus dins del període d’un any.  

c) Incompliment greu de les ordres que provinguin de l’Administració o dels seus 
representants.  

d) Provocar baralles i escàndols o participar en alteracions de l’ordre públic.  

e) La venda d’articles alimentaris o animals en condicions dolentes, amb perill per a 
la salut de les persones, sense perjudici de la possibilitat que la conducta es 
sancioni amb més intensitat si així ho preveu la normativa legal sectorial 
aplicable.  

f) La no assistència al mercat durant tres mesos consecutius o cinc d’alterns al 
llarg de l’any sense causa justificada i no comunicada a l’Administració.  

g) El no pagament de drets i taxes que correspongui.  

3.  Es consideren faltes molt greus:  

a)  La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en un any.  
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b)  El traspàs, sots - arrendament o cessió de lloc, sense comptar amb la deguda 
autorització municipal.  

c) Qualsevol tipus d’amenaça o agressió a l’autoritat municipal o personal 
encarregat del mercat.  

d) L’exercici de la venda sense llicència municipal. 

Article 19. Sancions. 

Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix l’article anterior i d’acord 
amb allò que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, qualsevol infracció es podrà sancionar de la forma següent:  

1.  Per faltes lleus:  

1. Advertiment, i  

2. Multa fins a 750 €  

2.  Per faltes greus:  

1. Suspensió temporal de la llicència per un termini d’un a cinc mesos, i  

2. Multa de 750,01 a 1500 €  

3.  Per faltes molts greus:  

1. Suspensió temporal de la llicència per un termini d’un any, o extinció de 
l’autorització per exercir l’activitat, i  

2. Multa de 1500,01 a 3000 €.  

Les sancions de multa poden imposar-se conjuntament amb les de suspensió o 
extinció de la llicència. 

4.  Graduació de les sancions.  

Dins del màxim autoritzat, l'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les 
circumstàncies següents:  

a) L'esmena dels defectes derivats del incompliment d'aquestes normes; sempre que 
d'aquest incompliment no s'hagin derivat perjudicis directes a tercers.  

b) La reincidència.  

c) El grau d'intencionalitat.  

Article 20. Procediment sancionador.  

D’acord amb l’article 221.5 de la Llei 8/87 que s’ha fet referència, i l’article 21-K de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, correspon a l’Alcaldia la 
imposició de les sancions o per delegació, quan s’escaigui, al Regidor de Comerç i 
Indústria, prèvia instrucció de l’oportú expedient i amb audiència de l’interessat abans de 
l’efectivitat de la resolució.  

No obstant, no hi haurà instrucció prèvia d’expedient si la infracció exigeixi o aconselli la 
immediata actuació de l’autoritat, a reserva de la posterior realització dels tràmits o 
interposició que legalment correspongui dels recursos. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA: 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, a través del seu personal, procurarà que s’adoptin 
les mesures adients per a un millor desenvolupament i servei del mercat. 

Correspon al personal encarregat de satisfer aquesta funció, el control i registre dels 
titulars dels llocs de venda ordinaris i del personal venedor, situar els venedors en els 
seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació 
i durant el transcurs del mercat, vigilar la neteja del mercat, informar al regidor delegat 
de les incidències de caràcter sanitari i de consum, donant compte puntual dels fets i 
incidències que es produeixin i en general disposar les mesures necessàries per al seu 
bon desenvolupament. 

En cas de produir-se alguna alteració de l’ordre públic correspondrà als cossos i forces de 
seguretat el seu restabliment. A tal efecte s’haurà d’avisar a les citades forces dels 
incidents coneguts amb la major brevetat possible. 

SEGONA: 

Els Òrgans administratius responsables de la gestió i administració de les autoritzacions 
de venda, resten habilitats per a la formació de llistes d’espera que es formaran a 
instància de part i amb l'única obligació del sol·licitant de manifestar les dades personals, 
domicili, activitat a desenvolupar i característiques físiques de la parada. Serà en el 
moment en que sigui autoritzable la sol·licitud quan s’hauran de presentar els 
documents, d’acord amb allò establert a l’article 8 del present Reglament. 

TERCERA: 

Qualsevol dubte de la interpretació d’aquest Reglament, així com els casos no previstos 
en els seus articles, seran resolts per l’Ajuntament.  

 

DISPOSICIONS FINALS  

PRIMERA:  

Per allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació el Decret legislatiu 1/1993, de 9 
de març, sobre comerç interior, el que s’estableix a les Ordenances Fiscals, la Ordenança 
de la Via Pública, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i qualsevol altra 
legislació vigent que es refereixi a la matèria pròpia d’aquesta reglamentació.  

SEGONA:  

Es consideraran complementaris a aquest Reglament les tarifes, drets i taxes que 
l’Excel·lentíssim Ajuntament acordi en forma legal, així com totes aquelles disposicions 
que existeixin d’ observança general.  

TERCERA:  

El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació 
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. 

 


