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AJUntAment d’OLOt 

Anunci d’aprovació definitiva d’una tercera modificació del Reglament del 
mercat municipal de venda no sedentària 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 29 d’agost de 2019, 
va aprovar inicialment una tercera modificació del Reglament del 
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària: mercat de mar-
xants. Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva en haver trans-
corregut 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, re-
guladora 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 muni-
cipal 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 de la 
modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda 
no sedentària: mercat de marxants.

També es publica una correcció d’errors detectada en la redacció 
de l’article 32 del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda 
no sedentària: mercat de marxants, publicat al BOP, núm. 200, de 
17 d’octubre de 2018, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la interposició del 
recurs és de dos mesos, a partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest anunci. També es pot interposar qualsevol altre recurs o pro-
cediment d’impugnació o reclamació previst en la legislació vigent.

Olot, 4 de novembre de 2019 

Josep Berga i Vayreda 
Alcalde 

A.- Text de la tercera modificació del Reglament de del mercat mu-
nicipal d’Olot de venda no sedentària.
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I.- Modificar la lletra a) de l’article 17 , que quedarà amb el següent 
redactat: 
ARTICLE 17. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
(...)
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda se-
dentària en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un mí-
nim de cinc anys des que la seva obtenció. El transmetent no pot 
tornar a optar a cap nova llicència en el mercat setmanal d’Olot du-
rant un període de cinc anys, en cas que es reincorpori a l’activitat 
professional de venda no sedentària. 

En aquest supòsit, serà d’obligatori compliment la presentació de la 
següent documentació:

Actual titular de la parada:  a.- DNI o NIE; b.- Resolució de la treso-
reria de la Seguretat Social amb la data de la baixa dels autònoms; 
c.- Declaració censal de l’Agència Tributària de la baixa dels autò-
noms; d.- Document registrat i signat de la resta d’ajuntaments on 
assisteix com a marxant, on es confirmi la baixa de la seva llicència 
al mercat setmanal.

Nou titular de la parada:  La que es determina a l’article 10 d’aquest 
Reglament.

II.- Incorporar al final de l’article 19 el següent paràgraf:

ARTICLE 19. EXERCICI DE LA VENDA

(...)
No es podran lliurar bosses de plàstic no compostables de cap mena.

III.- Introduir un nou supòsit núm. 4.bis a l’apartat b) de l’article 29 
amb el següent redactat: 

ARTICLE 29.- TIPUS D’INFRACCIONS.

b) Tenen consideració d’infraccions lleus: 

4.bis.- Lliurar bosses de plàstic no compostables.

IV.- Incorporar una disposició final cinquena amb el següent redactat:
DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA.-  En cas que el transmissor d’una 
parada de venda del mercat, per cessament voluntari de l’activitat 
professional de venda sedentària en tots els mercats (article 17.a) 
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d’aquest Reglament), una vegada autoritzada la transmissió, conti-
nuï exercint la seva activitat professional en altres mercats, l’Ajunta-
ment d’Olot es reserva el dret de denunciar aquesta situació al De-
partament de comerç de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 

V.- Incorporar una disposició final sisena amb el següent redactat:

DISPOSICIÓ FINAL SISENA.-  La prohibició de lliurar bosses de 
plàstic no compostables als consumidors al mercat setmanal d’Olot 
tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.

B.- Correcció d’errors en la redacció de l’article 32 del Reglament del 
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària: mercat de mar-
xants, publicat al BOP, núm. 200, de 17 d’octubre de 2018.

ARTICLE 32. 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 compli-
ment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures poden 
consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general o sec-
torial aplicable a cada cas i han de ser proporcionades a la naturale-
sa i a la gravetat de la infracció. 

Entre aquestes mesures hi figuren:
• 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 re-
parar els danys o perjudicis causats. L’Ajuntament pot reparar els 
danys o perjudicis causats, a càrrec de la persona  persones respon-
sables de la infracció, rescabalant-se de les despeses que comporti 
aquesta reparació subsidiària.



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLOT

ANUNCI sobre aprovació definitiva d’una tercera modificació del Reglament del mercat municipal de venda
no sedentària.

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 216 de 12 de novembre de 2019, es va
publicar una tercera modificació del Reglament del mercat municipal d'Olot de venda no sedentària (mercat de
marxants), aprovat pel ple en sessió de 29 d'agost de 2019. Així mateix, es va publicar una correcció d'errors
detectada en la redacció de l'article 32 del Reglament del mercat municipal d'Olot de venda no sedentària:
mercat de marxants, publicat al BOP, núm. 200, de 17 d'octubre de 2018.

 

Olot, 13 de novembre de 2019

 

Josep Berga i Vayreda

Alcalde president
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