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AJUNTAMENT D’OLOT
$QXQFLVREUHO·DSURYDFLyGHÀQLWLYDGHO5HJODPHQWGHO0HUFDWGHO5HQJOH
/·$MXQWDPHQW3OHHQVHVVLyGHGDWDGHJHQHUGHYDDSURYDUGHÀQLWLYDPHQWHO5HJODPHQWGHO0HUFDWGHO5HQJOH
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 del Mercat del Rengle.
Olot, 10 de febrer de 2015
Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. DEFINICIÓ, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest reglament té per objecte la regulació de la venda no sedentària exercida en el Mercat del Rengle
El Mercat del Rengle és un mercat pensat especialment per a la venda en règim no sedentari dels productes que els hortolans
obtinguin de les seves pròpies collites.
ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACIÓ
L’activitat de venda en el mercat es duu a terme tots els dies de l’any llevat dels festius. Excepcionalment, s’autoritzaran els
dilluns festius en què se celebri el mercat setmanal.
L’horari de funcionament és de les 09.00 a les 19.00 hores, i les parades s’instal·laran entre les 08.00 i les 09.00 hores i s’hauran
GHUHWLUDUFRPDPj[LPXQDKRUDPpVWDUGGHO·KRUDGHÀQDOLW]DFLy
L’Ajuntament per raons d’interès general pot ampliar o reduir els dies i l’horari de celebració del Mercat del Rengle. També
SRWFDQFHOÃODUODFHOHEUDFLyGHOPHUFDWGHIRUPDWHPSRUDORLQGHÀQLGDLQIRUPDQWDOVSDUWLFLSDQWV
ARTICLE 3. UBICACIÓ
(O0HUFDWGHO5HQJOHVHVLWXDUjDOYROWDQWGHOD3ODoD0XQLFLSDOGHO0HUFDWDO·HVSDLHVSHFLDOPHQWDGDSWDWSHUDTXHVWÀ
/·$MXQWDPHQWSHUUDRQVG·LQWHUqVJHQHUDOSRWPRGLÀFDUHOOORFG·LQVWDOÃODFLyLDPSOLDURUHGXLUO·HVSDLDVVLJQDWDOPHUFDW
informant als participants.
ARTICLE 4. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS
El nombre màxim total i parcial de parades i autoritzacions del Mercat del Rengle l’estableix l’Ajuntament, en atenció a l’espai
públic disponible.
ARTICLE 5. COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Són competències de l’Ajuntament:
a) Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
E  &DQYLDULPRGLÀFDUODXELFDFLyLH[WHQVLyGHO0HUFDWGHO5HQJOHPRGLÀFDUHOVKRUDULVLODSHULRGLFLWDWRVXSULPLUOR
F  0RGLÀFDUHOQRPEUHGHSDUDGHVLDXWRULW]DFLRQV
d) Facilitar la neteja del Mercat del Rengle i la recollida selectiva de residus.
e) Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del Mercat del Rengle.
f) Exercir la potestat sancionadora.
g) Exercir totes aquelles potestats i facultats administratives vinculades al Mercat del Rengle no atribuïdes expressament
a cap altra administració pública.
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CAPÍTOL II. DELS LLOCS DE VENDA
ARTICLE 6. LLOCS DE VENDA
(OVOORFVGHYHQGDVyQRUGLQjULDPHQWÀ[RVHQWHQHQWFRPDWDOVHOVTXHKDJLQREWLQJXWODFRUUHVSRQHQWDXWRULW]DFLyPXQLFLSDO
d’acord amb el que disposa aquest Reglament.
ARTICLE 7. DESTI DELS LLOCS DE VENDA
Els articles que es venguin en el Mercat del Rengle han de provenir directament de les collites dels hortolans–venedors, i
les quantitats respondran a aquestes circumstàncies. Com a norma indicativa es considerarà que reuneixen les esmentades
condicions els productes que es puguin transportar personalment o amb mitjans de locomoció mecànica la càrrega màxima
dels quals no excedeixi de 200 kg.
S’autoritza la venda dels productes elaborats i envasats que es relacionen: farró, farinetes, conserves i melmelades, sempre
que procedeixin de la pròpia explotació i disposin del corresponen registre sanitari
7DPEp HV SRGHQ YHQGUH SURGXFWHV UHFROÃOHFWDWV EROHWV SODQWHV DURPjWLTXHV ÁRUV FDVWDQ\HV   VHPSUH TXH HV SXJXL
JDUDQWLU OD SURFHGqQFLD L HVWLJXLQ UHFROOLWV HQ HVSDLV SURSHUV D OHV ÀQTXHV GHOV KRUWRODQV DL[t FRP OD YHQGD GH SURGXFWHV
emmagatzemats, sempre i quan s’hagin produït a la pròpia explotació.
No es permet la venda de pa o derivats ni d’animals vius o morts. Excepcionalment per les Festes de Nadal i per les Festes
de Tura es demanarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
&DWDOXQ\DXQDDXWRULW]DFLyHVSHFLÀFDSHUSRGHUH[KLELULYHQGUHDQLPDOVYLXV
Els llocs de venda només poden vendre els productes corresponents a la seva autorització, que ha de ser exhibida de manera
visible i permanent a la mateixa parada.
ARTICLE 8. DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE VENDA
Les mercaderies han de ser exposades en cistells de vímet o similars o en caixes de fusta sense noms comercials, que
hauran d’estar al damunt una taula. Les mides d’aquesta taula han de ser 2m x 0,80m x 0,80m, segons model aconsellat
per l’Ajuntament d’Olot i ha d’estar coberta per unes estovalles color terra estàndard. En èpoques de més producció es pot
ampliar la parada en un metre lineal lateral.
En cap cas, els cistells de vímet podran estar al terra.
És prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de mobiliari auxiliar diferent del previst en aquest article, com ara i a títol
enunciatiu: tendals, marquesines, paraigües, estufes, entre d’altres.
ARTICLE 9. HIGIENE DELS LLOCS DE VENDA
(OVYHQHGRUVGHO0HUFDWGHO5HQJOHHVWDQREOLJDWVDQHWHMDUO·HVSDLTXHKDJLRFXSDWODSDUDGDXQFRSKDJLÀQDOLW]DWODVHYD
activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte.
CAPÍTOL III. DE L’AUTORITZACIÓ
ARTICLE 10. CONDICIÓ DE VENEDORS
Poden participar al Mercat del Rengle els hortolans que tinguin les seves explotacions agràries a la comarca de la Garrotxa.
En tot cas, el productes que es destinin a la venda han de ser de collita pròpia.
ARTICLE 11. REQUISITS PER OBTENIR L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària al Mercat del Rengle, les persones físiques han de complir amb els següents
requisits:
1. Tenir la condició d’hortolà.
 &RPSOLUWRWVDTXHOOVUHTXLVLWVTXHHVWDEOHL[HQOHVUHJODPHQWDFLRQVHVSHFtÀTXHVDDSOLFDUDOVSURGXFWHVTXHHVWLJXLQDODYHQGD
3. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
4. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries imposades per la normativa vigent i, en especial, estar
al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals.
5. Qualsevol altre requisit que pugui establir-se per l’administració competent en matèria de comerç conforme la
normativa reguladora vigent.
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ARTICLE 12. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
Els hortolans que vulguin participar en el Mercat del Rengle han de demanar-ho mitjançat escrit adreçat a l’Ajuntament
d’Olot.
Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable on manifestin que compleixen els requisits establerts
en aquest Reglament per ser titular d’una autorització per vendre en el Mercat del Rengle i que aquesta situació es mantindrà
durant el termini de vigència de l’autorització amb el compromís d’informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi que pugui
tenir incidència.
L’Ajuntament pot requerir la presentació dels documents que acreditin que es compleixen els esmentats requisits.
ARTICLE 13. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir vacants que es puguin produir, es
realitzarà per ordre d’antiguitat.
Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat. Les sol·licituds presentades formaran una llista d’espera ordenada
cronològicament per cobrir possibles vacants.
ARTICLE 14. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament han d’indicar:
- Les dades del titular.
- El número de parada assignat.
- El lloc on es pot exercir l’activitat.
- Els productes autoritzats per a la venda.
- La durada de l’autorització.
ARTICLE 15. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització per a l’exercici per a la venda no sedentària té una durada d’un any natural i és prorrogable expressament per
períodes idèntics.
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà que els seus titulars compleixen els requisits i obligacions
de caràcter periòdic que els pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals i estar al corrent del
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
L’Ajuntament d’Olot, mitjançant els seus serveis tècnics, vetllarà perquè els productes que es destinin a la venda siguin de
collita pròpia.
ARTICLE 16. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització municipal per vendre en el Mercat del Rengle no és transmissible.
ARTICLE 17. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització municipal s’extingeix i no dóna dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els supòsits següents:
- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
- Per no pagar la taxa corresponent.
- Per pèrdua d’alguna de les condicions exigides per gaudir de l’autorització
- Pel compliment del termini.
ARTICLE 18. TAXES MUNICIPALS
(OVWLWXODUVGHOVOORFVGHYHQGDGHO0HUFDWGHO5HQJOHKDQGHVDWLVIHUODWD[DPXQLFLSDOTXHV·HVWDEOHL[DO·RUGHQDQoDÀVFDOYLJHQW
(OSDJDPHQWGHODWD[DPXQLFLSDOHVIDUjGLQVGHOVGRVPHVRVGHOWHUPLQLHQYROXQWjULDTXHÀ[LDQXDOPHQWO·$MXQWDPHQW(OV
UHEXWVTXHKDJLQHVWDWGRPLFLOLDWVHVFDUUHJDUDQDO·HQWLWDWÀQDQFHUDFRUUHVSRQHQW(OVUHEXWVTXHQRKDJLQHVWDWIHWVHIHFWLXV
durant les dates esmentades seran cobrats per la via de constrenyiment amb el recàrrec previst a la Llei general tributària.
CAPÍTOL IV. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
ARTICLE 19. TITULARS DE LES PARADES
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que expedeix l’Ajuntament.
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Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directa i personalment l’activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions
de l’autorització atorgada. Excepcionalment i per raons motivades es pot autoritzar que, temporalment, l’activitat l’exerceixi
una persona diferent al titular de l’autorització, sempre que estigui vinculada a l’explotació agrària.
7RWVHOVWLWXODUVGHOHVSDUDGHVGLVSRVDUDQG·XQGLVWLQWLXLGHQWLÀFDWLXTXHKDGHVHUH[KLELWGHPDQHUDYLVLEOHLSHUPDQHQWDO
OORFGHYHQGD(QDTXHVWGLVWLQWLXKLFRQVWDUjODLGHQWLÀFDFLyGHOWLWXODUGHO·DXWRULW]DFLyHOQRPLODVLWXDFLyGHODÀQFDTXH
SRWDQDUDFRPSDQ\DGDG·XQDIRWRJUDÀDGHO·H[SORWDFLyDJUjULD
ARTICLE 20. DRETS I OBLIGACIONS
a) Els titulars de les parades tenen els drets següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2. Rebre per part de l’Ajuntament, si s’ha sol·licitat prèviament, la informació actualitzada de tots els aspectes que
PRGLÀTXLQRDIHFWLQODYHQGD
3. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a incrementar-ne la qualitat i
la competitivitat.
b) Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:
1. Exercir personalment l’activitat.
2. Assistir al mercat i desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari i amb la continuïtat que s’hagi acordat, sense
LQWHUUXSFLRQVLQMXVWLÀFDGHV
3. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
 &RPSOLUOHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWLKLJLHQHTXHHVWDEOHL[DTXHVW5HJODPHQWLODQRUPDWLYDJHQHUDOLVHFWRULDOHVSHFtÀFD
amb relació als productes destinats a la venda.
5. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.
6. Col·locar preus en tots els productes.
7. Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.
 &ROÃODERUDUDPEHOVVHUYHLVGHQHWHMDSHUDJLOLWDUODUHFROOLGDGHOVUHVLGXV(QÀQDOLW]DUHOPHUFDWKDQGHUHFROOLUWRWHVOHV
deixalles de la seva activitat i dipositar-les en els contenidors o punts de recollida distribuïts a diferents punts del mercat.
9. No exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra.
10. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o el distintiu atorgat per l’Ajuntament.
11. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
12. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
13. Mantenir un tracte correcte amb els altres venedors, amb el personal municipal i amb el públic en general.
14. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin.
15. Facilitar al personal de l’ajuntament o a les persones que desenvolupin una tasca encomanada per l’ajuntament, la
informació que els requereixin en quan als productes que venen, les característiques de les instal·lacions i les dades
personals.
16. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del mercat, la
Policia Municipal i la resta de personal auxiliar o subaltern.
CAPÍTOL V. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
ARTICLE 21. L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL
L’Ajuntament designarà l’assentador/a que li correspondrà el control del mercat i l’adopció en cada cas de les mesures
convenients per al millor desenvolupament i servei del mercat.
ARTICLE 22. FUNCIONS DE L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL
Correspondrà a l’assentador/a municipal:
1. Realitzar el control i el registre dels titulars d’autoritzacions.
2. Situar els venedors en els seus llocs de venda.
3. Resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat.
4. Resoldre les incidències que afectin l’ordre sanitari i la disciplina del mercat.
5. Vigilar la neteja del mercat.
6. Disposar de les mesures necessàries pel bon desenvolupament del mercat.
ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT EL MERCAT
Correspon a l’Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i supervisió i control de la neteja del Mercat
del Rengle.

Administració Local Ajuntaments

Núm. 34 – 19 de febrer de 2015

Pàg. 53

En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades
GHOFRQWUROKDQG·DGRSWDUOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVDPEODÀQDOLWDWGHFRQWURODUQHHOULVFSHUDODVDOXW
L’Ajuntament designa el personal del mercat, a qui li correspon el control del mercat. També li correspon situar els venedors
als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la
seva activitat, i en tot allò que es refereix a l’ordre, la disciplina i la neteja. És l’encarregat de disposar les mesures necessàries
per al bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent.
La vigilància de la zona del mercat correspon a la Policia Municipal, que també pot actuar en tasques de control de mercat, en
col·laboració amb el personal del mercat.
Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles d’alimentació destinats a la venda i ordenar
HOGHFRPtVGHOVSURGXFWHVHQFRQGLFLRQVGHÀFLHQWV
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les seves competències
sectorials, amb relació a l’activitat del mercat.
Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats durant les hores d’obertura
al públic. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt
d’objectes i mercaderies. En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males condicions
dels aliments o altres.
CAPÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 24. TIPUS D’INFRACCIONS
/HVLQIUDFFLRQVFRPHVHVSHOVWLWXODUVGHOVOORFVGHYHQGDHVTXDOLÀTXHQGHOOHXVJUHXVLPROWJUHXV
a) Tenen consideració d’infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el contrari als bons costums i a les normes de
convivència dins el recinte del mercat.
 1RWHQLUHQOORFYLVLEOHODLGHQWLÀFDFLyRHOGLVWLQWLXGHODSDUDGD
3. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
4. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
5. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l’autoritat que la requereixin.
6. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament que no tinguin el caràcter de greus o
molt greus.
b) Tenen consideració d’infraccions greus:
1. La reincidència d’infraccions lleus.
2. La negativa a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el personal autoritzat amb vista al
compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament, com
també el fet de subministrar informació inexacta o falsa.
3. La inobservança de les instruccions que doni l’assentador municipal o altres funcionaris que prestin serveis en el
mercat.
4. La venda de productes no inclosos en l’autorització corresponent.
 /DPDQFDGHQHWHMDGHOOORFUHVHUYDWLHOVHXHQWRUQWDQWPHQWUHHVUHDOLW]DODYHQGDFRPXQFRSÀQDOLW]DWHOPHUFDWL
retirades les instal·lacions.
c) Tenen consideració d’infraccions molt greus:
1. La reincidència d’infraccions greus.
2. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la
funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte d’aquest Reglament.
3. La venda de productes fraudulents, adulterats o enganyosos.
4. Provocar danys a béns públics o privats.
5. Exercir l’activitat sense autorització municipal o la utilització de l’autorització per part de persones diferents a les
autoritzades.
6. No satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen per aquest tipus de venda.
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ARTICLE 25. PROCEDIMENT SANCIONADOR
El procediment per a la imposició de les sancions determinades en aquest Reglament ha d’ajustar-se al que estableixen les
normes i els principis del procediment administratiu sancionador establerts per la legislació sobre el procediment administratiu
comú i per la normativa catalana sobre el procediment sancionador.
ARTICLE 26. SANCIONS
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l’autorització.
Les infraccions lleus poden ser sancionades amb:
1. Advertiment escrit
 6XVSHQVLyGHO·DXWRULW]DFLyGHÀQVDWUHVPHVRV
 0XOWDGHÀQVDИ
Les infraccions greus poden ser sancionades amb:
 6XVSHQVLyGHO·DXWRULW]DFLyGHÀQVDVLVPHVRV
 0XOWDGHÀQVDИ
Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb:
1. Revocació de l’autorització
 6XVSHQVLyGHO·DXWRULW]DFLyGHÀQVDQRXPHVRV
 0XOWDGHÀQVDИ
Les infraccions a aquest reglament poden ser sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o conjuntament amb
DTXHVWDDPEODUHWLUDGDWHPSRUDORGHÀQLWLYDGHO·DXWRULW]DFLyPXQLFLSDO
La revocació de l’autorització implica no concedir cap autorització nova al seu titular durant un període de tres anys.
/DSRWHVWDWVDQFLRQDGRUDSHUDOHVLQIUDFFLRQVWLSLÀFDGHVHQDTXHVW5HJODPHQWFRUUHVSRQDO·$OFDOGHVHQVHSHUMXGLFLGHOD
seva delegació en altres regidors de conformitat amb la normativa de règim local.
ARTICLE 27. MESURES ADMINISTRATIVES
Mitjançant acord motivat es poden adoptar les mesures provisional imprescindibles pel normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués imposar-se.
Aquestes mesures poden consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general o sectorial aplicable a cada cas i han
de ser proporcionades a la naturalesa i a la gravetat de la infracció.
(QWUHDTXHVWHVPHVXUHVKLÀJXUHQ
La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos amb relació a la salut de les
persones.
El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar de la preceptiva
autorització.
La imposició de les sancions que corresponguin en aplicació d’aquest Reglament no exonera a la persona infractora de
l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats. L’Ajuntament pot reparar els danys o perjudicis causats, a càrrec de la
persona persones responsables de la infracció, rescabalant-se de les despeses que comporti aquesta reparació subsidiària.
ARTICLE 28. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest incompliment no se
n’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
 /DTXDQWLDGHOEHQHÀFLLOÃOtFLW
A l’efecte de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor d’aquest Reglament queda derogada la part de l’Ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal
d’Olot, del mercat del rengle i de les Fires del Primer de Maig i de Sant Lluc i d’instal·lació de llocs de venda i atraccions amb
motiu de les Festes del Tura, la Fira de Sant Lluc i altres, aprovada per acord del plenari de l’Ajuntament, adoptat en sessió
de 24 de novembre de 2000, pel que fa al mercat del rengle, que encara estava vigent; així com qualsevol disposició municipal
anterior d’igual o inferior rang normatiu que s’oposi al seu contingut.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
/HVDXWRULW]DFLRQVSHUDYHQGUHHQHO0HUFDWGHO5HQJOHH[LVWHQWVDO¶HQWUDGDHQYLJRUG·DTXHVW5HJODPHQWÀQDOLW]HQHOGLD
de desembre de 2015.
DISPOSICIÓNS FINALS
PRIMERA.- Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar els aspectes puntuals del Mercat del Rengle, com ara
i a títol enunciatiu: determinació de l’espai que ocupa el mercat, horaris i dies de celebració del mercat; horaris de muntatge
i desmuntatge de les parades; o ampliació i reducció del nombre d’autoritzacions, entre d’altres
SEGONA.- Aquest Reglament entrarà en vigor als quinze dies hàbils d’haver-se publicat integrament el seu text al Butlletí
2ÀFLDOGHODSURYtQFLDGH*LURQD
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del mercat del Rengle.
De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 34, de 19 de febrer de 2015, s’ha publicat
el text del Reglament del Mercat del Rengle.

Olot, 19 de febrer de 2015

Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde president
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