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Núm. 10305
AJUNTAMENT D’OLOT
Anunci sobre aprovació definitiva del Reglament de les atraccions de fires
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 28 de juny
de 2012, va aprovar inicialment el Reglament de les atraccions de
fires del municipi d’Olot. Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva en haver transcorregut el període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, es procedeix a la publicació del text íntegre del Reglament de les atraccions de fires del municipi d’Olot.
Olot, 27 d’agost de 2012
Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde
REGLAMENT DE LES ATRACCIONS DE FIRA DEL MUNICIPI
D’OLOT.
CAPÍTOL I: OBJECTE I DEFINICIÓ
Article 1.- El present Reglament té per objecte la regulació de la
instal·lació i funcionament d’atraccions i parades de fira durant i
amb motiu de la celebració de fires i festes que es duen a terme a
la Ciutat d’Olot en el recinte firal i/o altres espais assignats per tal
efecte.
Article 2.- Les atraccions i parades de fira són les diferents activitats
que conformen el parc d’atraccions. A títol merament enunciatiu,
s’entendran per instal·lacions desmuntables les següents:
- Pistes de cotxes de xoc.
- Circuit de minimotos.
- Casetes de Tir.
- Cassetes de precisió, pols, habilitat i sort.
- Tómboles.
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- Atraccions infantils, cavallets, voladors, escalèxtric, castells inflables, etc...
- Bars i establiments similars.
- Terrasses de bars.
- Atraccions de grans dimensions.
- Xurreries.
- Creperies.
- Venda de gelats.
- Venda de patates fregides.
- Venda de fruits secs, caramels, llaminadures.
- Màquines de cotó.
- Màquines de crispetes.
- Casetes d’espectacles.
- Altres ocupacions no especificades.
CAPÍTOL II: ASPECTES GENERALS I ORDENACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA
Article 3.- És competència exclusiva de l’Ajuntament establir i
fixar els límits del territori on s’ha d’instal·lar el parc d’atraccions.
L’espai fixat serà l’únic del recinte firal on es muntaran les activitats firals.
L’ordenació i la distribució de les atraccions i casetes participants
és competència exclusiva de l’Ajuntament d’Olot, que respectarà
quan sigui possible l’emplaçament que les diferents activitats han
ocupat en l’edició anterior, sense perjudici del dret de modificar
l’emplaçament de qualsevol activitat en consideració als interessos
de la fira.
Article 4.- Es prohibeix la cessió, el sotsarrendament o el traspàs
d’espais entre firaires.
Article 5.- No es permetrà l’entrada d’activitats a la fira a partir del
dia de la seva inauguració ni tampoc es podrà desmuntar i sortir
fins a l’acabament de la fira.
Les dates per l’entrada al recinte serà com a màxim 72 hores prèvies
a la inauguració de les fires i la sortida serà dintre les 48 hores posteriors a l’acabament de la fira.
Article 6.- L’horari d’obertura i tancament el fixarà l’Ajuntament
d’Olot, de conformitat amb la normativa autonòmica de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
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Article 7.- La distribució, l’ordenació i les dates d’ocupació de la
zona habilitada per les caravanes que serveixen d’habitatge dels firaires són competència de l’Ajuntament, que és qui les estableix.
Les caravanes estaran identificades amb etiquetes adhesives on
constarà el nom del propietari, matrícula del vehicle i núm. de registre. El màxim de caravanes per atraccions i/o aparell serà d’una.
En cas de voler instal·lar més d’una caravana caldrà una autorització expressa.
Les caravanes no s’aparcaran fora de la zona habilitada per tal efecte.
Article 8.- Les associacions de firaires legalment constituïdes representaran els firaires i col·laboraran amb l’Ajuntament en tot allò que
estigui relacionat amb les fires i festes, per tal d’aconseguir-ne una
millor organització i control; per la qual cosa, se’ls escoltarà i se’ls
tindrà en compte en funció de la seva representativitat. Aquests
col·lectius nomenaran cadascun d’ells un delegat.
Article 9.- Tots els firaires, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació en qualsevol de les fires i festes de la Ciutat d’Olot, estan
obligats a sotmetre’s a tot el que estableix el present Reglament.
CAPÍTOL III: AUTORITZACIÓ I PROCEDIMENT DE L’ASSEN
TAMENT
Article 10.- Per exercir l’activitat firal s’hauran de complir els requisits següents:
a) Acreditar la personalitat, la capacitat d’obrar i la relació amb
l’activitat que es pretengui instal·lar a la fira i festes.
b) Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general que cobreixi els usuaris o clients de les atraccions, els vianants
i visitants del recinte d’atraccions, els serveis de seguretat i el personal de servei de manteniment del recinte firal, pòlissa que serà
per a danys personals i materials o per als perjudicis que se’n derivin, causats involuntàriament per les instal·lacions de l’activitat
i/o per al subministrament d’aliments i begudes. Aquesta pòlissa
haurà d’adequar-se a les previsions de la normativa autonòmica
d’espectacles i activitats recreatives, tant pel que fa a les quantitats
de capital assegurat com pel que fa a la determinació de la quantitat de l’import màxim a indemnitzar per dany.
c) Certificat / rebut de vigència de la corresponent assegurança dintre les dates de principi i fi de l’activitat, amb un mínim assegurat
no inferior a la quantitat reglamentada.
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d) Estar donats d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents de l’Impost
d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament.
e) Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de l’última liquidació de les seves quotes.
f) Disposar de la documentació tècnica reglamentària.
g) Disposar de l’autorització municipal per exercir l’activitat firal.
Aquesta autorització haurà d’estar a disposició dels tècnics/es
municipals i de la Policia Municipal, en cas de no presentar-la
s’entendrà que no es disposa de la mateixa, per tant es procedirà
al tancament de la instal·lació o decomís de la mercaderia.
Article 11.- Els firaires que desitgin participar en les fires i festes que
es duen a terme a la Ciutat d’Olot, han de sol·licitar-ho mitjançant
un escrit adreçat a l’Ajuntament d’Olot.
La data límit per sol·licitar la participació finalitzarà 60 dies previs
a la realització de la fira i/o festa. La sol·licitud la formularà el
propietari de l’activitat i hi figuraran totes les seves dades personals, així com les característiques de la instal·lació, fent constar
dimensions i superfícies. La contractació dels diferents serveis de
la fira la farà el mateix sol·licitant i tota la documentació requerida
anirà a nom seu.
Article 12.- L’adjudicació es practicarà únicament en favor de la
persona física o jurídica determinada, que haurà de subscriure el
corresponent document on s’especificaran les circumstàncies personals i de representació del mateix.
Els llocs s’adjudicaran, únicament, als qui acreditin ésser els titulars
legítims o els representants legals de l’atracció corresponent, i un
cop realitzada l’adjudicació d’una parcel·la i fet efectiu el seu import, aquesta tindrà la condició d’irrenunciable.
Article 13.- Els llocs adjudicats s’han de destinar únicament i exclusiva a l’activitat, aparell o atracció determinada en el moment
de formalitzar l’adjudicació, sense que, en cap cas, es puguin
instal·lar activitats, aparells o atraccions diferents als expressament autoritzats, encara que es tracti del mateix gènere o espècie, ni es puguin modificar o alterar les condicions d’ocupació i
d’instal·lació.
L’incompliment d’aquesta obligació comporta la pèrdua de tots els
drets, fiances o quantitats abonades en el moment de l’adjudicació,
sense perjudici, si s’escau, de la incoació d’un expedient sancionador.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 65

Núm. 177 – 13 de setembre de 2012

Els llocs de parada adjudicats no es poden traspassar, subarrendar, dividir o destinar a altre ús que el declarat en el moment de
l’adjudicació.
Article 14.- L’assentament es realitzarà de la següent manera:
Només les activitats, aparells o atraccions que disposin de la preceptiva autorització municipal podran entrar al recinte de la fira i festes,
per tal de poder realitzar el muntatge de la instal·lació autoritzada.
Abans de la inauguració de la fira es realitzarà la visita dels serveis de seguretat i bombers i s’emetrà l’informe de seguretat exterior i global; així mateix s’estendrà el certificat d’assentament de
l’atracció, signat per tècnic competent.
La sortida del recinte firal es realitzarà dins el termini de 48 hores
posteriors a la finalització de la fira o festa. L’Ajuntament fixarà un
període de temps determinat de sortida en franges horàries de matí
i tarda, per poder verificar l’estat de neteja i conservació de l’espai
ocupat. En el cas que un firaire abandoni el lloc en hores diferents,
l’Ajuntament es reserva el dret de retenir la fiança dipositada en el
seu moment.
Article 15.- Les autoritzacions per a participar al parc d’atraccions
són personals i intransferibles. Les activitats traspassades o cedides
entre firaires es consideraran com a noves llicències i en aquest cas
l’Ajuntament no està obligat a adjudicar el mateix emplaçament.
No es considera traspàs o cessió d’una activitat si la persona que
sol·licita la instal·lació és familiar de primer grau de l’anterior
sol·licitant.
Article 16.- Una activitat es podrà ampliar sempre que es disposi
d’espai suficient en la mateixa fila amb l’autorització municipal prèvia, però l’ampliació només tindrà efectes l’any en curs.
Article 17.- Si el dia previ a la inauguració de la fira o festes, el firaire
no ha ocupat l’espai assignat en el recinte d’atraccions perd tots els
drets sobre aquest lloc, així com les quantitats pagades en concepte
de preus públics i de garantia. En aquest cas, l’Ajuntament pot cedir
l’espai que ha quedat lliure a un altre firaire .
No es produirà la pèrdua de lloc quan l’absència estigui degudament justificada i la justificació sigui expressament acceptada per
l’Ajuntament.
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Article 18.- L’autorització per a la instal·lació d’activitats es concedirà per una edició.
Article 19.- El parc d’atraccions disposarà d’un/a assentador/a municipal que coordinarà i adoptarà les mesures necessàries per al seu millor
desenvolupament. Són funcions d’aquest/a assentador/a municipal:
1. La recollida de la documentació tècnica.
2. La distribució sobre el terreny de les diferents activitats del parc
d’atraccions.
3. La resolució de les incidències que puguin sorgir en la instal·lació
i en el transcurs de la fira.
4. La resolució de les incidències que afectin l’ordre sanitari i la disciplina de la fira.
5. La vigilància de la neteja del l’espai habituat per les atraccions.
6. La disposició de mesures necessàries pel seu bon desenvolupament.
7. Sol·licitar la presència de l’Autoritat (Policia Municipal i/o Mossos d’Esquadra) per a clausurar l’activitat .
8. Donar compte dels fets i incidències referides a les atraccions a qui
correspongui, i redactar acta per una posterior sanció si s’escau.
CAPÍTOL IV: LIQUIDACIÓ LLICÈNCIA
Article 20.- Els preus públics per la llicència d’ocupació de la via
pública i espais firals, seran els determinats per la corresponent ordenança municipal.
Els firaires admesos hauran de fer efectius els ingressos dels drets de
participació corresponents dintre el termini fixat per l’Ajuntament
d’Olot, de conformitat amb la pertinent autoliquidació prèvia que
rebran a l’efecte.
Els firaires que no tinguin tota la documentació en ordre per tant no
hauran rebut la corresponent autoliquidació prèvia, hauran de realitzar el pagament en efectiu el mateix dia de l’assentament, sempre
i quan tinguin autorització favorable.
La manca de pagament dels drets d’ocupació en els terminis establerts s’interpretarà com a una renúncia de l’espai, implicarà la
pèrdua del mateix i la plena disposició en favor de l’Ajuntament.
Així mateix la no aportació de la documentació indicada tindrà els
mateixos efectes.
Article 21.- Els firaires admesos han de dipositar prèviament una
fiança, per tal de fer front o respondre de possibles responsabilitats
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per danys o desperfectes de la via pública, béns o a les persones,
tant usuàries de la pròpia instal·lació com tercers...
La fiança es retornarà per transferència bancària dins dels 30 dies
posteriors a la finalització de la fira, previ informe acreditatiu de la
inexistència de responsabilitats i acompliment de les seves obligacions per part del firaire.
CAPÍTOL V: VENDA
Article 22.- Dins el recinte firal nomé es poden vendre i distribuir
productes i serveis propis de l’activitat corresponent a cadascuna
de les autoritzacions.
Article 23.- No s’autoritzarà el lliurement de premis, la venda ni la
distribució de productes alimentaris que no compleixin les normes
tecnosanitàries, ni la de cap altre producte ni article que per la seva
forma, presentació o per altres circumstàncies pugui produir danys
a persones, animals o coses.
Article 24.- No és permesa la venda ni lliurement de productes alcohòlics ni de tabac fruit de premis als menors de 18 anys, i d’acord
amb el que estipula la normativa, és obligatori que si s’efectua la
venda i consum de begudes alcohòliques i tabac hi ha d’haver senyalització perfectament visible que faci palesa la prohibició de vendre alcohol i tabac als menors de 18 anys.
Article 25.- Els firaires que puguin regentar llocs de venda
d’aliments i begudes hauran de complir degudament les prescripcions que es contenen en la legislació vigent sobre venda i manipulació d’aliments.
Article 26.- En totes les activitats figuraran en lloc ben visible els
preus dels serveis. Els bars i similars hauran de disposar de la llista
de preus segellada pel corresponent Departament de la Generalitat
de Catalunya.
CAPÍTOL VI: MEDI AMBIENT
Article 27.- La neteja dels carrers i dels espais comuns del recinte
firal és a càrrec de l’Ajuntament d’Olot i els firaires han de mantenir
els llocs que ocupin en perfectes condicions d’higiene. Els residus
que originin s’han de dipositar en bosses tancades en els contenidors d’escombraries destinats a l’efecte.
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Els firaires estan obligats a deixar en perfecte estat l’espai i els elements que han utilitzat i també el seu entorn, i se’ls pot exigir el
dipòsit d’una fiança per cobrir els possibles desperfectes que ocasionin.
Article 28.- Els equips de so es direccionaran cap a l’interior de
l’instal·lació per evitar molestar visitants de la fira i als veïns. S’haurà
de respectar els límits que estableix la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances municipals.
Article 29.- L’evacuació de les aigües residuals de les caravanes es
durà a terme a través de connexió directe a la xarxa de clavegueram
mitjançant manegues o buidatge a dipòsit controlat per les caravanes que disposin de wc químic. En cap cas es vessaran aigües directament a terra.
CAPÍTOL VII: MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES I
APARELLS
Article 30.- Les instal·lacions disposaran de proteccions adequades
a motors, mecanismes i altri per evitar possibles accidents.
Article 31.- Les connexions amb la Companyia elèctrica (escomesa)
les farà l’Ajuntament d’Olot. Les despeses de contractació de potencia, consums energètics, lloguers d’equips, aniran a càrrec del firaire
d’acord amb les ordenances municipals vigents.
Article 32.- La contractació de subministrament elèctric es farà
d’acord amb el sistema establert de repartiment de despeses
d’energia elèctrica i amb la “potència màxima admissible” del butlletí elèctric vigent. S’entén per butlletí vigent aquell, que ha estat
emès per a un període de un any, i que caduca el darrer dia del mes
de l’últim dia de fires.
Article 33.- El càlcul de repartiment de despeses de consum elèctric
s’aplicarà exclusivament durant el període comprès entre el primer
i l’últim dia de la fira.
Article 34.- Els firaires han de portar el seu propi subquadre de proteccions elèctriques amb interruptors diferencials i magnetotèrmics
segons la reglamentació vigent.
Article 35.- És obligació dels firaires l’aportació i l’extensió del cable
elèctric de subministrament fins el punt de connexió amb la secció
i el tipus necessari segons la reglamentació vigent. L’inici de la con-
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nexió s’entén a la connexió per endoll tipus shuko o similar amb el
neutre i terra corresponent.
Article 36.- La connexió excessiva sense declarar la potència requerida contravé la normativa, per la qual cosa si això s’esdevé es procedirà a desconnectar immediatament les instal·lacions de la xarxa
de subministrament d’energia elèctrica.
Article 37.- La persona destinada al manteniment de la xarxa elèctrica podrà efectuar les comprovacions de potència oportunes per
motius de seguretat o per vetllar per la correcta aplicació del repartiment de despeses del consum elèctric.
Aquesta persona tindrà la potestat de:
a) Sol·licitar la presència de l’Autoritat (Policia Municipal i/o Mossos d’Esquadra) per a clausurar l’activitat
b) Sol·licitar una inspecció d’una Entitat Col·laboradora de
l’Administració en el cas que ho estimi oportú.
Article 38.- Les connexions a la xarxa d’energia elèctrica en les
instal·lacions de les caravanes també es regiran per les presents
normes tècniques. No s’hi permetran connexions individuals que
superin els 5,5 kW. (25A en monofàsic i 16 A en trifàsic). Si alguna
connexió supera aquesta potència s’aplicarà el mateix sistema de
contractació de les atraccions.
Article 39.- No es faran connexions a la xarxa elèctrica als firaires
que no hagin complert tots els requisits documentals i econòmics
que marca aquest reglament.
Article 40.- L’Ajuntament declina tota responsabilitat respecte a
possibles danys o perjudicis derivats de les alteracions o tallades de
subministrament elèctric que per part de la companyia subministradora puguin produir-se eventualment.
Article 41.- No podrà fer-se cap tipus de rasa ni foral als terrenys
ocupats i es podrà exigir, si s’escau, l’import dels danys ocasionats,
així com la reposició del paviment  en les condicions òptimes.
CAPÍTOL VIII: RESPONSABILITATS DERIVADES DE LES INS
TAL·LACIONS
Article 42.- Els titulars de les activitats estan obligats a emprendre
totes les accions necessàries per mantenir l’ordre públic a l’interior
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de les seves instal·lacions, i en cas de conflicte avisar a la policia
municipal.
Article 43.- Les atraccions, segons el tipus, disposició, volum i resta
de característiques, disposaran del personal suficient a fi d’ordenar
l’espera i la sortida dels usuaris i així com la seguretat dins l’atracció.
Article 44.- Dins el recinte d’atraccions els firaires estan obligats
a autoritzar el lliure accés del personal municipal de serveis a les
seves instal·lacions. Aquest personal les podrà inspeccionar en
qualsevol moment a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret de
clausurar les activitats que infringeixin les disposicions d’aquest
Reglament.
Article 45.- L’Ajuntament declina tota responsabilitat per danys que
puguin sofrir les instal·lacions i/o objectes, tant pel que fa a deteriorament com a robatoris.
Article 46.- Els firaires seran responsables de tot el dany causat dins
l’espai que ocupi la seva activitat a persones i a objectes de tercers,
tant per acció pròpia com per la del personal adscrit, i del dany que
tingui origen a la mateixa instal·lació o als elements, maquinària i
aparells que s’hi continguin.
CAPÍTOL IX: RÈGIM SANCIONADOR
Article 47.- Constitueixen infraccions administratives les accions
i les omissions que contravinguin les prescripcions establertes en
aquest reglament, sigui a títol de dol, culpa o negligència, tot incloent-hi la simple inobservança. Les infraccions a aquest reglament es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 48.- Són infraccions molt greus aquelles conductes que apareguin definides amb aquesta classificació en el present reglament i
les que, en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim
local, puguin tenir aquesta classificació:
a.- La manca de pagament dels diferents preus públics i tarifes que
s’apliquen.
b.- La manipulació de documents i/o instal·lacions que afectin qualsevol apartat dels articles 10, 31 i 34.
c.- La manipulació de les instal·lacions elèctriques de les atraccions
que afectin els dispositius de seguretat personal d’acord amb el
reglament d’electricitat de baixa tensió.
d.- L’incompliment de les obligacions de l’article 38.
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e.- El sotsarrendament, els traspassos i les cessions dels espais entre
firaires sense autorització municipal.
f.- No permetre l’accés del personal tècnic municipal i/o inspectors
i/o agents de l’autoritat en l’exercici de llur funcions de verificació, inspecció i control.
g.- El trencament dels precintes o incompliment de les prohibicions
fixades com a mesures provisionals, mentre en duri la vigència.
També té la consideració de falta molt greu la reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dos anys.
Article 49.- Són infraccions greus aquelles conductes que apareguin
definides amb aquesta classificació en el present reglament i les que,
en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim local,
puguin tenir aquesta classificació:
a.- La incompareixença del firaire a la fira o festes.
b.- La venda i distribució d’articles i productes no autoritzats o impropis de l’activitat autoritzada.
c.- L’incompliment de les previsions dels articles 23 i 24 en relació
a la venda de determinats productes o dels seu lliurement com
a premi.
d.- La variació de l’emplaçament del lloc assignat o l’ampliació de
l’activitat sense autorització.
e.- Les irregularitats d’aparcament o funcionament dintre del parc
de caravanes.
f.- La circulació amb vehicles dintre del recinte fora de les hores establertes.
g.- La reincidència en l’incompliment de les previsions relatives a la
potencia connectada de l’article 36.
h.- L’incompliment de les mesures medioambientals previstes en
aquest Reglament.
i.- La provocació o participació en baralles o actes violents
j.- La manca de respecte o consideració envers el personal municipal
al servei del recinte de la fira i/o la no-acceptació de les directrius
que proposin.
També té la consideració de falta greu la reincidència en la comissió
d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos.
Article 50.- Són infraccions lleus aquelles conductes que apareguin
definides amb aquesta classificació en el present reglament i les que,
en aplicació dels criteris establerts en la legislació de règim local,
puguin tenir aquesta classificació:
a.- La manca de tracte correcte respecte als usuaris de la fira i als
altres firaires.
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b.- La manca de netedat dels llocs ocupats i dels productes exposats.
2.- Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquest reglament
que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 51.- Les infraccions a aquest reglament es sancionen amb
multes fins a les quantitats previstes en la legislació de règim local.
a.- Les infraccions lleus poden ser sancionades amb un advertiment
o amb multa de fins a 750.- €.
b.- Les infraccions greus es sancionen amb multes de fins 1.500.- €
c.- Les infraccions molt greus es sancionen amb multes de fins
3.000.- €
Les infraccions a aquest reglament poden ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb aquesta, amb
la retirada temporal o definitiva de l’autorització municipal de l’any
en curs; així com amb la prohibició de participar en properes edicions de fires i festes durant un període dos anys, en cas de faltes
greu, i de tres, en cas de faltes molt greus.
Article 52.- El procediment per a la imposició de les sancions previstes
en aquest reglament ha d’ajustar-se al que estableixen les normes i els
principis del procediment sancionador general aplicable als ens locals.
Article 53.- La imposició de les sancions previstes en aquest reglament es guia per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot
cas, han de tenir en compte els criteris de graduació següents, que
poden ser valorats separadament o conjuntament:
a.- La intensitat de la pertorbació o dels danys causats
b.- La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció
c.- La reincidència en la comissió d’infraccions tipificades en aquest
reglament.
d.- El benefici derivat de la infracció.
Els criteris enunciats en el paràgraf anterior també s’han de tenir en
compte quan, de conformitat amb aquest reglament, s’imposin sancions no pecuniàries, a l’efecte de determinar el seu contingut i durada.
Article 54.- Són responsables de les infraccions establertes en aquest
reglament les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de
les atraccions autoritzades a participar en les fires i festes.
Article 55.- La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades
en aquesta ordenança correspon a l’Alcalde, que pot delegar la competència d’acord amb la legislació de règim local.
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Article 56.- La prescripció i la caducitat es regeix per la legislació
administrativa sancionadora general.
Article 57.- La imposició de les sancions que corresponguin per
l’incompliment d’aquest reglament no exonera la persona infractora
de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats.
L’Ajuntament, subsidiàriament, pot reparar els danys o perjudicis
causats per les infraccions, amb càrrec a la persona o persones responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents i rescabalant-se, en tot cas, de les despeses que comporti
aquesta reparació.
Article 58.- Els serveis tècnics municipals i els agents de l’autoritat poden inspeccionar i fiscalitzar en qualsevol moment les instal·lacions
autoritzades per aquest reglament.
Els serveis tècnics municipals i agents de l’autoritat poden exigir
en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en aquest reglament. En tot cas, i sense perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, els agents de
l’autoritat poden aturar immediatament l’activitat infractora de
què es tracti.
Article 59.- Mitjançant acord motivat, es poden adoptar les mesures
provisionals imprescindibles pel normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures
poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i han de ser proporcionades a la
naturalesa i a la gravetat de la infracció.
Article 60.- Per a l’execució forçosa de les resolucions de l’Ajuntament
es poden imposar multes coercitives, d’acord amb el que disposa la
legislació vigent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.- Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i
revisar aquells aspectes del present Reglament que necessitin una
actualització periòdica. A títol enunciatiu, es poden incloure en
aquest apartat: els horaris, la zonificació dels espais de les fires,
l’actualització de sancions i aquells altres que per les seves característiques puguin ser assimilables.
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Segona.- Aquest Reglament queda subjecte al compliment de les
disposicions regulades al Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Olot, especialment pel que fa a la relació
amb els usuaris i consumidors; així com a les previsions de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i la Llei 22/2010, de 20
de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Tercer.- Totes les referències a la diferent normativa estatal i autonòmica que apareix en aquest Reglament també s’entén feta a la normativa que la substitueixi.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogada qualsevol
disposició municipal anterior d’igual o inferior rang normatiu que
s’oposi al seu contingut.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament entra en vigor als quinze dies hàbils d’haver-se
publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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