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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DISTRICTE DE 
SANT ANDREU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I 
L'ASSOCIACIÓ AGRUPAMENT FERROVIARI DE BARCELONA, 
PER A L'ORGANITZACIÓ DEL MERCAT TRADICIONAL 
MASADAS ® A LA PLAÇA DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de març de 2015 
 
 
 
 

REUNITS 
 
 
D'una part, I'lm. Sr. Raimond Blasi i Navarro , Regidor del Districte de Sant Andreu, actuant en 
representació de l'Ajuntament de Barcelona, que actua en aquest acte facultat per la Comissió 
de Govern en sessió de data 11 de març de 2015, assistit pel Sr. Josep Manel Medrano i 
Molina, Cap del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria del Districte de Sant Andreu. 
 
I d'altra, el Sr. Cèsar Alcalá i Vergara , com a president de l'Associació Agrupament Ferroviari 
de Barcelona, en endavant l'AFB, amb CIF G60186376, amb número d'inscripció 13576 al 
Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya en virtut de les facultats que l'hi atorguen els 
Estatuts d'aquesta Associació, de data 1 de juny de 2013. 
 
 
 
 

EXPOSEN 
 
 
Que des de l'any 1994 s'ha vingut organitzat per l'AFB a la plaça Masadas del Districte de Sant 
Andreu el Mercat Tradicional de col·leccionisme com a mercat d'exposició, intercanvi, compra i 
venda, de productes destinats al modelisme com a trens, vaixells, vehicles, avions, radio 
control, soldats de plom i cases de nines, per part de particulars i associacions. 
 

I. Que el foment de l'associacionisme és una de les finalitat del Districte de Sant Andreu i 
atès l'interès popular que aquest mercat suscita, el Districte té la voluntat que se 
segueixi celebrant. Amb tot, es considera que l'espai resultant de la remodelació de la 
plaça de l'Assemblea de Catalunya constitueix un millor emplaçament per a la seva 
ubicació,que l'actual. 

 
II. Que l'AFB, amb seu al Districte de Sant Andreu, és una entitat sense ànim de lucre 

amb prestigi reconegut en el camp de la divulgació i el maquetisme ferroviari i té interès 
en seguir organitzant el mercat de col·leccionisme a la nova ubicació i, amb aquesta 
finalitat ha registrat el nom específic de "MERCAT MASADAS®" en l'Oficina espanyola 
de Patens i Marques, amb el número 3113040. 

 
III. Que ambdues parts, de mutu acord, estan interessades en formalitzar el present 

conveni amb l'objectiu de celebrar el Mercat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, 
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d'acord amb el que estableix l'article 39.4 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona, i sota els següents 

 
 
 
 

PACTES 
 
 
1. - OBJECTE I FINALITAT 
 
L'objecte del present conveni es establir els termes de col·laboració entre el Districte de Sant 
Andreu i l'Agrupament Ferroviari de Barcelona a fi i efectes d'oferir al veïnat de Sant Andreu la 
possibilitat de gaudir d'un espai de Mercat Tradicional d'exposició, intercanvi, compra i venda 
de productes destinats al modelisme. 
 
La finalitat és oferir ala ciutadania del districte activitats d'interès cultural, que afavoreixin la 
promoció de la convivència veïnal i la cohesió social i promoguin la cultura popular. 
 
 
2. - OBLIGACIONS GENERALS DE LES PARTS 
 
2.1. En virtut del present conveni, l'AFB es compromet a: 
 

a) Organitzar la celebració del Mercat Tradicional de col·leccionisme en els termes 
establerts en la clàusula següent. 
 

b) Realitzar la selecció dels participants. 
 

c) Fer el repartiment de les parades mitjançant sorteig universal i davant de notari. 
 

d) Designar una persona com a interlocutora amb el Districte, per tal de gestionar les 
tramitacions que es derivin de l'autorització del Mercat. 
 

e) Sol·licitar anualment la llicència d'ocupació de via púbica, amb anterioritat a la 
finalització de l'any corrent i abonar, el pagament anual corresponent, en concepte de 
taxa per l'ocupació del domini públic que implica el Mercat. El pagament es realitzarà 
prèvia liquidació per la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte, de 
conformitat amb l'ordenança fiscal vigent. 
 

f) L'entitat serà responsable exclusiva dels danys que es puguin produir tant en l'espai 
com a tercers que derivin de l'ús de l'espai públic o de les activitat que s'hi 
desenvolupin, resultant l'Ajuntament de Barcelona exonerat de qualsevol tipus de 
responsabilitat, ja sigui civil, administrativa o penal per aquets fets. 

 
Per la seva part, el Districte de Sant Andreu serà responsable de:  
 

a) Facilitar els tràmits administratius necessaris per el desenvolupament del Mercat. 
 

b) Determinar el lloc d'ubicació dels participants del Mercat i la disposició de les taules 
corresponents a cada parada a proposta de l'AFB. 
 

c) Promocionar i difondre el Mercat. 
 
 
3. - CONDICIONS DESENVOLUPAMENT DEL MERCAT 
 
Les condicions de desenvolupament del mercat corresponent a l'exercici 2015 es regulen 
mitjançant el Reglament de règim interior del mercat de col·leccionisme "MERCAT 
MASADAS®", que s'adjunta com Annex 1  a aquest conveni. 
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Anualment s'aprovarà el Reglament corresponent on es prevegin els aspectes següents: 
 
3.1. - Ubicació 
 
El Mercat s'ubicarà ala plaça de l'Assemblea de Catalunya. 
 
3.2. - Característiques de la instal·lació 
 
Cada participant exposarà les seves mercaderies en taules de disseny unificat. Aquests 
expositors podran instal·lar elements protectors solars i pluja del mateix model per a tots els 
participants. En cap cas es farà ús del mobiliari urbà per a la instal·lació de mercaderies. 
 
3.3. - Dies i horaris 
 
El Mercat tindrà lloc el primer diumenge de cada mes, amb excepció del mes d'agost. 
 
L'horari del Mercat serà de 10:00 a 14:00 hores. 
 
3.4. - Procediment d'adjudicació dels expositors. 
 
La selecció dels participants correspondrà a l'AFB, la qual donarà compte a la Comissió de 
Seguiment dels criteris i el procediment emprats. 
 
3.5. - Muntatge i desmuntatge 
 
Les instal·lacions podran muntar-se a partir de les 09:00 hores, i hauran d'estar totalment 
endreçades a les 10:00, hora d'inici del Mercat. 
 
El desmuntatge haurà de fer-se a partir de els 14:00 hores i haurà d'estar finalitzat a les 15:00 
hores com a màxim. 
 
3.6. - Articles d'exposició 
 
Durant la celebració del mercat es podran oferir exclusivament els articles següents: 

a) Models i maquetes de trens i els seus accessoris. 
b) Models i maquetes de cotxes i els seus accessoris 
c) Models i maquetes d'avions i els seus accessoris.  
d) Models i maquetes de vaixells i els seus accessoris. 
e) Soldats de Plom (exclou qualsevol altre model o rèplica de material militar a escala 

reduïda) 
f) Elements de radiocontrol relacionats amb el modelisme. 
g) Pistes, circuits i vies de tren, relacionades amb el modelisme 
h) Elements, eines i material relacionats amb el modelisme i maquetisme. 
i) Plaques, logos, fanals, senyals i accessoris, documents, llibres de caràcter ferroviari, 

tramvies i autobusos, propis del col·leccionisme. 
j) Cases de nines, Cliks, i uns altres. 
k) Publicacions i llibres relacionats amb el modelisme a escala reduïda, i col·leccionisme 

dels models. 
l) Altres publicacions i il·lustracions, relacionades amb el col·leccionisme dels models 

(postals, fotografies, bitllets usats, fitxes d'horaris). 
 
Queda estrictament prohibida, l'exhibició, intercanvi, compra i venda, de documents en els 
quals estiguin reflectits dades de caràcter personal, com a DNI, noms i cognoms, adreces, o 
altres elements identificatius de persones que no tinguin una antiguitat superior als 50 anys. 
 
No es permetrà l'exposició d'altres productes que els indicats. L'organització exigirà la retirada 
immediata dels articles que no compleixin amb els quals preveu aquesta clàusula. 
 
3.7. - Neteja 
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Els participants hauran de mantenir i deixar net l'espai de cada parada. Les caixes, papers i, en 
general tota la brutícia, hauran de dipositar-se en els contenidors del carrer. 
 
En cas d'haver de realitzar-se una neteja extraordinària es girarà càrrec a l'Entitat. 
 
3.8. - Reducció del nombre d'autoritzacions 
 
En el supòsit de reestructuració del mercat que estableixi la reducció del nombre 
d'autoritzacions, s'adoptaran criteris de preferència d'acord amb l'antiguitat dels venedors al 
mercat. 
 
En tot cas el nombre d'autoritzacions vindrà establert per la llicència d'ocupació de la via 
pública que s'atorgui amb caràcter anual. 
 
3.9. -Dimensió màxima del mercat  
 
La dimensió màxima del mercat se circumscriurà a un espai màxim de 420 m2 (corresponent a 
dues-centes deu taules d'1m x 2 m) per a l'exposició i venda d'acord amb la distribució de 
l'Annex 2 , que s'adjunta en aquest Conveni. 
 
 
4.- COMUNICACIO I *DIFUSIO DEL MERCAT 
 
Tots els productes de comunicació que s'editin per tal  de donar difusió de l'activitat hauran de 
ser revisats pel Districte de Sant Andreu i complir la normativa gràfica de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
5. VIGÈNCIA 
 
El present conveni tindrà una durada inicial, des de la data de la signatura, fins al 31 de 
desembre de 2018. La seva vigència podrà ser prorrogada, per acord exprés de les parts 
manifestat almenys un mes abans de la seva finalització, per quatre anys més. 
 
 
6.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment, que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament del 
Mercat a tots els nivells, i estarà formada per: 
 
• Un representant de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Sant Andreu 
• Un representant de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Andreu 
• Un representant de l'Agrupament Ferroviari de Barcelona. 
 
La Comissió es reunirà un mínim d'un cop a l'any per avaluar la marxa del Mercat i resoldre les 
possibles deficiències que s'observin. 
 
 
7.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 

a) Finalització de la vigència inicial o de la pròrroga. 
b) El mutu acord de les parteixes 
c) L' incompliment de qualsevol dels compromisos establerts en aquest conveni i aquells 

que assumeixen les parts durant el transcurs de la seva vigència 
 
La resolució anticipada del conveni no donarà lloc, en cap cas, a indemnització. 
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8.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I JURISDICCIÓ COMPETE NT. 
 
En cas de discrepància en l'aplicació dels termes del present conveni, l'Ajuntament de 
Barcelona es reserva la potestat d'interpretar-lo i resoldre els dubtes, així com de modificar-los 
per raons d'interès públic i acordar-ne, si s'escau, la resolució, a proposta del responsable 
municipal. 
 
Per resoldre qualsevol divergència que es derivi del present conveni de col·laboració, les parts 
signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa - administrativa dels Jutjats i Tribunals de 
Barcelona fent renuncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongués. 
 
 
 
 
 
 
Llegint i trobat conforme, es signa per part dels participants, per duplicat, en el dia i lloc 
esmentats a l'inici del present document. 
 
 
 
 
 
 
Per l'Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Andreu - Raimond Blasi i Navarro 
Per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona - César Alcalá i Vergara 
Josep Manel Medrano i Molina - Cap del Departament de Serveis  Jurídics - Secretaria 
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ANNEX 1  
 
 

REGLAMENT DE RÉGIM INTERIOR DEL MERCAT DE 
COLECCIONISME MERCAT MASADAS ® EXERCICI 2015 
 
 
 
CAPITOL I 
CARACTERISTIQUES GENERALS 
 
 
Article 1 - OBJECTE 
 
El present reglament té per objecte la regulació del mercat de col·leccionisme no sedentari 
denominat "MERCAT MASADAS®". 
 
 
Article 2 - ÀMBIT D'APLICACIÓ I SITUACIÓ 
 
Les normes del present reglament són d'aplicació al mercat de col·leccionisme denominat 
"MERCAT MASADAS®" que se celebra de forma periòdica a la plaça de l'Assemblea de 
Catalunya, d'acord amb el que estableix el Conveni de Col·laboració formalitzat entre el 
Districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Agrupament Ferroviari de 
Barcelona, en data 16 de març de 2015. 
 
 
Article 3 - ORGANITZACIÓ 
 
3.1. L'Associació Agrupament Ferroviari de Barcelona, en endavant l'AFB, és l'entitat 
encarregada d'organitzar la celebració del "MERCAT MASADAS®" i, com a tal, ha de vetllar pel 
correcte funcionament del mercat i garantir el compliment de les obligacions establertes per la 
legislació vigent, pel conveni de col·laboració esmentat i per aquest reglament intern. 
 
3.2. A aquest efecte, pot donar instruccions als titulars de les autoritzacions per exercir l'activitat 
de paradista, en endavant les persones col·laboradores i, en cas d'incompliment, imposar les 
sancions, prèvia audiència d'aquells, que es preveuen a l'article 21 d'aquest Reglament . 
 
 
Article 4 - CELEBRACIÓ I HORARI 
 
4.1. El "MERCAT MASADAS®" se celebra el primer diumenge de cada mes amb excepció del 
mes d'agost. 
 
4.2. L'horari del Mercat és de10:00 a 14:14:00 hores. 
 
4.3. Les persones col·laboradores poden iniciar el muntatge de les instal·lacions de llurs 
parades a partir de les 09:00 hores, les quals han d'estar totalment instal·lades a les 10:00 
hores. 
 
4.4. El desmuntatge de les instal·lacions es pot iniciar a partir de els 14:00 hores i ha d'estar 
finalitzat a les 15:00 hores com a màxim. 
 
 
 
 
CATÍTUL II 
DELS COMERCIANTS 
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Article 5 - REQUISITS PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA  
5.1. Les persones col·laboradores han de complir els requestis establerts per la normativa 
vigent, relatius a l'exercici de l'activitat. 
 
5.2. Així mateix, han d'abonar la part proporcional de la taxa en concepte d'ocupació de la via 
publica que els correspongui, previ requeriment de l'AFB. 
 
5.3. Per que fa a l'activitat s'estableixen els requisits següents: 
 

a) Els productes a la venda no poden ésser exhibits en cap cas damunt del paviment i en 
altres llocs que no siguin els destinats a aquest ús. Restarà prohibit ocupar amb taules, 
capses, fustes o qualsevol altre element que serveixi per augmentar l'espai de 
exposició, intercanvi, compra o venda, que l'atorga't per l'organització. 

b) La neteja de l'espai extern del lloc que ocupa el "MERCAT MASADAS®" serà 
responsabilitat del col·laborador/a que  ocupa l'espai. 

c) Els/les col·laboradors/res s'obliguen a portar la brossa de certes característiques i 
dimensions directament als llocs habilitats a l'efecte. 

d) En tot cas, els/les col·laboradors/res han d'anar identificats amb les autoritzacions que 
l'AFB lliuri a l'efecte. 

 
 
 
 
CAPÍTUL III 
DELS LLOCS DE VENDA. ADJUDICACIÓ 
 
 
Article 6 - DESTINACIÓ DELS LLOCS DE VENDA 
 
6.1. A les parades del"MERCAT MASADAS®" només podran ser objecte d'exposició i/o venda 
els gèneres i productes següents: 
 

a) Models i maquetes de trens i els seus accessoris. 
b) Models i maquetes de cotxes i els seus accessoris. 
c) Models i maquetes d'avions i els seus accessoris. 
d) Models i maquetes de vaixells i els seus accessoris. 
e) Soldats de Plom (exclou qualsevol altre model o rèplica de material militar a escala 

reduïda). 
f) Elements de radio control relacionats amb el modelisme. 
g) Pistes,circuits i vies de tren, relacionats amb el modelisme 
h) Elements, eines i material relacionades amb el modelisme i maquetisme  
i) Plaques, logos, fanals, senyals i accessoris, documents, llibres de caràcter ferroviari, 

tramvies i autobusos, propis del col·leccionisme.  
j) Cases de nines, Cliks, i altres semblants. 
k) Publicacions i llibres relacionats amb el modelisme a escala reduïda, i col·leccionisme 

dels models. 
l) Altres publicacions i il·lustracions, relacionada amb el col·leccionisme dels models 

(postals, fotografies, bitllets usats, fitxes d'horaris).  
 
6.2. Queda estrictament prohibit, l'exhibició, intercanvi, compra i venda, de documents en els 
que estiguin reflectides dades de caràcter personal, com DNI, noms i cognoms, adreces, o 
altres elements identificatius de persones que no tinguin una antiguitat superior als 50 anys. 
 
6.3. No es permet l'exposició d'altres productes que els indicats. L'organització ha d'exigir la 
retirada immediata dels articles que no compleixin amb el que preveu aquesta clàusula. 
 
 
Article 7 - CARACTERISTIQUES DELS LLOCS D'EXPOSICIÓ , INTERCANVI, COMPRA I 
VENDA. 
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Els llocs d'exposició,intercanvi, compra i venda han de ser de les característiques següents: 
 

a) Tindran unes dimensions mínimes de 1 x 2 m (corresponents a una taula), i màximes 
de 1 x 8 metres (corresponents a quatre taules) 

b) Podran estar protegits per tendals, que hauran de tenir idèntiques característiques 
d'acord amb el model concret i color blanc i seran adquirits/subministrats per els 
mateixos col·laboradors/res. 

 
 
Article 8 - PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LES PARADE S 
 
8.1. Durant la vigència de la llicencia d'ocupació a corresponent a l'exercici 2015, en una 
primera fase s'haurà d'estar a la següent distribució: 
 

a) El número màxim de taules serà de 160. 
b) Nombre màxim de taules per parada serà de tres, si bé es podran atorgar quatre taules 

en possibles ampliacions d'espai posteriors. 
 
8.2. L'adjudicació dels espais de la nova ubicació de les taules a la plaça de l'Assemblea de 
Catalunya es farà mitjançant un sorteig. Prèviament l'AFB n'ha d'haver informat per carta 
personalitzada a cadascun dels col·laboradors que entregarà en mà amb signatura de rebuda o 
bé per correu que acrediti la reva rebuda. 
 
8.3. El sorteig se celebrar a la sala d'actes del Centre Cultural de Can Fabra, carrer del Segre 
24, 08030 Barcelona, en presencia de notari i de l'organització, i d'acord amb les normes 
següents. 
 

1)  A l'acte hi podran assistir les personers col·laboradores, que han vingut disposant de 
parades a l'antic mercat ubicat a la plaça Masadas i que estiguin en possessió de la 
targeta assignada amb caràcter anual, la qual s'ha d'exhibir en el moment d'accedir a 
l'acte del sorteig, junt amb el document acreditatiu de la seva identitat. 
 

2) Les persones col·laboradores poden delegar la representació en un altra persona que 
podrà assistir al sorteig si aporta l'escrit d'autorització corresponent on es faci constar 
les dades identificatives del representant i del representat. Així mateix, haurà d'aportar 
fotocopies d'ambdós documents acreditatius de la identificació i la targeta original 
assignada al col·laborador amb caràcter anual. 
 

3) El sorteig s'iniciarà mitjançant l'extracció d'un número a l'atzar associat al número de 
targeta d'una de les persones que han vingut disposant de parades amb tres taules a 
l'antic mercat ubicat a la plaça Masadas. A continuació escollirà lloc el número següent 
a l'escolli't d'aquells que tenen tres taules en l'antic mercat. Es continuarà avançant en 
la llista dels de tres taules fins arribar a l'últim d'aquesta llista per a escollir lloc. 
Després es passarà al primer número fins que s'adjudiqui taula a tots els participants 
amb tres taules  
 

4)  En segon lloc se sortejaran les parades corresponents a les persones col·laboradores 
que han vingut disposant de parades amb dues taules d'acord amb el procediment 
anteriorment descrit. 
 

5) Seguidament se sortejaran les parades corresponents  a les persones col·laboradores 
que han vingut disposant de parades amb una taula. 
 

6)  Per tal de no endarrerir el procés del sorteig l'organització assignarà de manera 
automàtica les parades associades a persones col·laboradores que no siguin presents 
a l'acte del sorteig i que no hagin delegat la seva assistència. 
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7)  Un cop adjudicades les parades, aquestes només es podran intercanviar per acord 
dels les persones col·laboradores, sempre que es mantingui el número de taules i amb 
la prèvia autorització de l'AFB. 

 
8.4. Una vegada traslladat el mercat al nou emplaçament, si les persones col·laboradores amb 
espai consolidat amb anterioritat a aquest conveni, desitgen ampliar en una taula més el seu 
espai atorgat, tindran preferència en l'atorgament de una taula més al número inicialment 
assignat i un màxim de 4 taules, sempre que dintre del seu lloc assignat hagi l'espai adequat i 
en cas de la falta d'aquest espai, podran accedir a un nou emplaçament amb el número nou de 
taules obtingudes. Aquest supòsit estarà condicionat a l'ampliació d'espai en llicencia posterior. 
En funció d'aquesta possible o no ampliació d'espai es solucionaran demandes d'espai per a 
aquest mercat en funció d'assistència i assiduïtat anteriors. 
 
 
Article 9 - VIGÈNCIA DE L'AUTORITZACIÓ 
 
L'adjudicació de les parades coincidirà amb la vigència de l'autorització d'ocupació de la via 
pública  i es prorrogarà automàticament si concorren les mateixes circumstancies que en el 
moment de l'adjudicació i no s'hi hagués presentat una sol·licitud de renuncia formal. 
 
 
Article10 - TORN D'ESPERA 
 
Les peticions dels sol·licitants que estiguin en possessió de la documentació exigida i que no 
puguin ser ateses per manca d'espai, passen a integrar un torn d'espera que es regeix per 
l'antiguitat de les sol·licituds. 
 
En cas que el/la titular d'una parada es doni de baixa per qualsevol causa, aquesta s'adjudicarà 
segons l'antiguitat de les sol·licituds i, en cas d'empat, l'adjudicació es farà mitjançant sorteig. 
 
És requisit imprescindible per figurar en aquest torn, renovar la sol·licitud anualment. El torn 
d'espera no contemplarà, en cap cas, un número de persones o entitats superior al 20% dels 
llocs fixos previstos en el mercat. Quan es doni aquesta circumstancia i es presentin noves 
sol·licituds es comunicarà a l'interessat que les peticions queden desestimades i que en cas de 
continuar el seu interès per optar a un lloc de venda en el mercat, caldrà presentar una nova 
sol·licitud durant l'exercici següent.  
 
 
Article 11 - REDUCCIÓ DEL NOMBRE D'AUTORITZACIONS 
 
En el supòsit de reestructuració del mercat que contempli la reducció del nombre 
d'autoritzacions, s'adoptaran criteris de preferència d'acord amb l'antiguitat dels / de les 
col·laboradors/res en el mercat  
 
 
Article 12 - CANVI DE TITULARITAT LLOC DE VENDA 
 
Les adjudicacions de les parades no son transferibles per cap títol. Únicament, en el cas de 
persones físiques,per mort, impossibilitat física, jubilació o cessament en l'activitat es pot 
sol·licitar el canvi de titularitat de la parada, sempre que es mantingui l'activitat inicialment 
autoritzada, en un termini màxim de dos mesos, a favor d'un familiar de primer o segon grau, o 
bé a favor d'una persona que comparteixi domicili i constitueixi unitat familiar. 
 
 
Article 13 - TRANFERÈNCIES DE TITULARITAT TOTALS O PARCIALS 
 
13.1. Qualsevol supòsit de canvi de titularitat amb infracció d'allò que disposa l'article anterior, 
queda absolutament prohibit, així com qualsevol supòsit de transferència d'explotació de la 
totalitat o d'una part del lloc de venda, dóna lloc a la immediata supressió de l'autorització 
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municipal sense perjudici d'altres sancions que, d'acord amb aquest reglament, l'Ajuntament 
pogués imposar a l'infractor. 
 
13.2. La persona que sigui titular de l'autorització serà la que realitzi efectivament l'activitat, i no 
podrà cedir-la, llogar-la, vendre o traspassar-la a una altra sigui de forma total o parcial. En cas 
de no poder exercir temporalment la venda per causes  justificades, haurà de substituir-la la 
persona autoritzada si n'hi ha, hi en cas que no n'hi hagi, haurà de demanar la baixa temporal o 
definitiva. 
 
 
 
CAPÍTOL IV 
OBLIGACIONS DELS VENEDORS 
 
 
Article 14 - PAGAMENT DE LES TAXES MUNICIPALS 
 
El pagament de l'import corresponent a la part proporcional corresponent a les taxes municipals 
a càrrec col·laboradors/res es realitzarà d'acord amb les instruccions que emeti l'AFB 
 
 
Article 15 - PROHIBICIÓ DE PUBLICITAT ACÚSTICA 
 
Queda prohibida qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. 
 
 
Article 16 - AUTORITZACIÓ D'ABSÈNCIES 
 
A petició del titular de la parada, i sota causa justificada, podrà autoritzar-se la no assistència al 
mercat per part de l'AFB sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. 
 
 
Article 17 - OBLIGACIÓ D'ASSISTÈNCIA 
 
Llevat dels casos rigorosament justificats les persones col·laboradores han d'assistir al mercat 
els dies i hores en què estigui previst. 
 
 
Article 18 - OCUPACIÒ DELS LLOCS DE VENDA 
 
18.1. Els llocs de venda seran ocupats personalment pel titular de l'autorització. 
 
18.2. Únicament per causa de malaltia o altre raó de força major, degudament justificada 
davant l'organització, podran ser ocupats per altres persones degudament autoritzades. 
 
 
 
CAPÍTOL VI 
DE LA NATEJA I HIGIENE DEL LLOC DE VENDA 
 
 
Article 19 - HIGIENE DEL LLOC DE VENDA 
 
 
19.1. Els col·laboradors/res han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes 
condicions de neteja en tot moment durant el mercat. 
 
19.2. Es prohibeix a les persones col·laboradores l'assistència al mercat acompanyades de 
gossos o altres animals de companya, excepte els gossos pigall. 
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CAPÍTOLVII 
RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 
Article 20 - INFRACCIONS  
 
20.1. Als efectes del present reglament els/les col·laboradors/res poden incórrer en les 
infraccions següents, les quals es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
2.2. Son infraccions lleus: 
 

a) La manca de tracte correcte respecte tant del personal de l'organització com de la resta 
de persones visitants, col·laboradors/res, i usuaris/àries. 

b) Desobeir els requeriments dels membres de l'organització de l'AFB o des seus 
delegats, relacionats amb el funcionament del mercat, l'exposició i venda de productes i 
la ubicació de les parades, taules i demés objectes. 

c) L' incompliment de l'horari relatiu a l'inici o acabament de l'activitat així com del 
muntatge o desmuntatge de les instal·lacions. 

d) L'ocupació d'espais amb elements no autoritzats annexes a les taules atorgades i 
autoritzades. 

e) La inassistència injustificada en una ocasió dins d'un any natural. 
f) No deixar l'espai en un bon estat de neteja. 
g) L' incompliment de les altres obligacions establertes en aquest reglament que no hagin 

estat qualificades com a greus o molt greus. 
 
20.3. Son infraccions greus: 
 

a) La reincidència o reiteració en dues o més infraccions lleus, en el transcurs d'un any 
natural. 

b) Exposar, intercanviar, comprar o venda material procedent de fets delictius o de 
procedència dubtosa. 

c) L'exposició, intercanvi, compra i venda d'articles o material que no s'ajusti a l'establer  
al que disposa l'article 6 d'aquest reglament . 

d) L'engany conscient en les operacions d'intercanvi, compra o venda de material 
relacionat amb el mercat. 

e) La manca de comunicació a l'organització de la no assistència en dues o més 
ocasions, sense causa justificada en un mateix any natural. 

 
20.4. Son infraccions molt greus: 
 

a) La reiteració o reincidència per part d'un/una col·laborador/a en dues o més infraccions 
greus. 

b) Facilitar dades falses a l'organització de "MERCAT MASADAS®", per obtenir o mantenir 
l'autorització. 

c) La coacció, amenaces i resistència per part del col·laborador/a tant als membres de 
l'organització del "MERCAT MASADAS®", representants del Districte o de l'Ajuntament 
de Barcelona, i públic en general. 

d) La manca de pagament de la part corresponent de la taxa municipal per ocupació de la 
via pública. 

e) Els traspassos,cessions o qualsevol mena de transferència de titularitat o explotació 
dels llocs de la vende sense autorització municipal. 

 
 
Article 21 - SANCIONS  
 
21.1. Les infraccions lleus poden ésser sancionades amb la prohibició d'assistència a dos 
mercats consecutius. 
 



 

12 
 

21. 2. Les faltes greus poden ésser sancionades amb: 
 

a) Prohibició d'assistir a sis dies consecutius de mercat. 
b) L' enretirada de l'autorització per el exercir l'activitat de paradista i espai fix reservat fins 

ala renovació de següent llicència d'ocupació. 
 
21.3. Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb l' enretirada definitiva de l'autorització 
per exercir l'activitat de paradista, sense possibilitat de renovació. 
 
21.4. En la tramitació del procediment sancionador, l'AFB ha de donar audiència al presumpte 
infractor per un termini de deu dies. 
 
21.5. En cas que s'imposi una sanció, l'AFB ho posarà en coneixement del Districte de Sant 
Andreu l' infracció ocasionada, el nom i dades del col·laborador/a que la ha realitzat, els fets i la 
sanció aplicada. 
 
 
 
 


