El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de data 19 de novembre de 2020, va aprovar
inicialment una quarta modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no
sedentària: mercat de marxants. 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 de la modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de
venda no sedentària: mercat de marxants.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu 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 procediment d’impugnació o
reclamació previst en la legislació vigent.
Olot, 18 de febrer de 2021.

Josep Berga i Vayreda,
Alcalde-President.
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ANUNCI sobre aprovació definitiva d’una quarta modificació del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT D’OLOT

“ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACIÓ
L’activitat de venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb
una periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui en
Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat de la Mare de
Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà al dimarts.
El dilluns de la setmana de Festes del Tura, el mercat setmanal de fruita i verdura canviarà
d’ubicació, per poder dur a terme la seva activitat comercial sense cap impediment.
L’alcaldia o l’òrgan delegat competent pot autoritzar l’ampliació tant de dies com de l’horari si
per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats ho considera convenient. A
aquest efecte ha d’aprovar un calendari anual que reculli l’horari i els festius de cada any.
L’Ajuntament, consensuant-ho prèviament amb els representants dels marxants, pot modificar el
lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat. Sempre que l’Ajuntament, per
raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquesta facultat, ho ha de fer donant-ne compte, amb
informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb l’antelació suficient.
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també pot cancel·lar la celebració del mercat de forma
temporal o indefinida, avisant prèviament els paradistes i amb el consens dels representants dels
marxants, sempre que sigui possible”.

B.- Modificar l’article 7 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la venda de roba de segona
ma, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 7. ACTIVITAT NO AUTORITZADA
L’Ajuntament no autoritzarà la venda d’aquells productes, especialment els alimentaris, que per
la seva forma de presentació o per altres circumstàncies no compleixin les normes
tecnicosanitàries exigides.
L’Ajuntament prioritzarà la venda de productes nous per mantenir la qualitat de parades del
mercat. En cas de voler vendre roba de segona mà s’ha de sol·licitar prèviament de forma
específica i, en tot cas, s’han de complir les següent condicions:
1.- Que a la parada es vegi clarament que el producte que porta és de segona mà mitjançant
cartell especificatiu.
2.- Que es compleixin els requisits d’higiene de venda de roba de segona mà.
3.- Que el producte es porti correctament etiquetat i revisat
Correspon a l’Ajuntament autoritzar o denegar, individualment i motivada, l’autorització de
venda de roba de segona ma”.

C.- Modificar l’article 19 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la forma d’exposició de la
roba a la parada i a la necessitat de disposar d’emprovadors, amb la qual cosa, aquest article
quedarà amb el següent redactat:
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A.- Modificar l’article 2 amb la introducció d’un paràgraf relatiu al mercat dels dilluns de la
setmana de Festes del Tura, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
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A.- Text de la quarta modificació del Reglament de del mercat municipal d’Olot de
venda no sedentària.

Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells amplificadors o
similars. S’exceptua d’aquesta prohibició els venedors de discos compactes, sempre que el
volum no sobrepassi els 65 dB que estableix l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
d’Olot, en l’Annex 1 (Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat). Així mateix, es
prohibeix fer crides en veu alta dels articles o dels preus dels productes a la venda, per atraure
l’atenció dels vianants.
No es poden col·locar, en els tendals ni marquesines dels llocs de venda, mercaderies o
productes que puguin representar algun perill per als vianants, obstaculitzar el pas o dificultar la
visibilitat dels passadissos. Els articles exposats o a la venda han d’estar dins del perímetre
autoritzar i no poden sobrepassar-lo sota cap concepte.
Les parades de roba de dona, home i roba infantil, així com les parades amb productes que
l’usuari necessiti emprovar-se, han de tenir obligatòriament l’emprovador habilitat a l’espai de
la seva parada. Aquest emprovador ha de garantir la intimitat dels clients.
Les parades de roba i complements no poden tenir el producte apilonat. La roba ha d’estar
penjada en penjadors, excepte la talla de mostra del producte. En cap cas, es pot apilonar tot el
producte a la parada.
No es pot subjectar cap element de la parada a l’arbrat, faroles o mobiliari públic.
Els marxants han de mantenir el lloc de venda i el seu entorn en perfectes condicions de neteja
durant la celebració i en finalitzar el mercat. Tots els marxants, en finalitzar el mercat, han de
recollir de manera selectiva totes les deixalles de la seva activitat i dipositar-les en els
contenidors o punts de recollida distribuïts a diferents punts del mercat.
En el cas de les parades d’alimentació i planter, l’Ajuntament els facilitarà el/s contenidors de
residus orgànics necessaris amb el número de matrícula de la parada i un tag amb l’objectiu de
verificar la generació i la selecció de residus. No es poden deixar restes orgàniques fora dels
contenidors assignats. Tampoc es poden utilitzar els contenidors ordinaris situats a la via pública
per ús dels veïns, per deixar-hi els residus generats durant el mercat. Paral·lelament i per a la
separació d’envasos i rebuig, l’Ajuntament habilitarà quatre punts de recollida d’aquestes
fraccions de residus.
Les caixes s’hauran de deixar apilades darrere de cada parada segons el tipus de material: una
pila de fusta, una de plàstic i una de cartró. L’espai ha de quedar net i escombrat a la finalització
del mercat”.

D.- Modificar l’article 21 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a l’estacionament de vehicles
a l’interior del mercat en circumstàncies meteorològiques adverses, amb la qual cosa, aquest
article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 21. VEHICLES AUTORITZATS
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Al titular de la parada se li lliura una identificació o carnet de venda on consta el nom del
mercat, el número de l’autorització, la ubicació i els metres de la parada, el nom del titular i els
productes concrets per a la qual és vàlida l’autorització. Aquest distintiu ha de ser exhibit de
manera visible i permanent a la parada de venda.
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“ARTICLE 19. EXERCICI DE LA VENDA

Únicament es permet estacionar el vehicle darrere la parada, en la secció de roba i complements,
si durant el muntatge de 07.00 a 09.00 les inclemències meteorològiques són adverses (pluja
intensa, neu o vent fort) sempre i que deixar el vehicle no interfereixi amb l’activitat de les
parades que té al voltant. En aquest supòsit es requereix autorització prèvia de l’asssentador/a.
L’emmagatzematge dels productes es farà prioritàriament a sota la parada i, si és necessari per
falta de lloc, al darrere. Tots els marxants hauran de descarregar el gènere i un cop finalitzat el
muntatge, aparcar el vehicle fora de l’espai del mercat”.

E.- Modificar l’article 22 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la declaració responsable,
amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 22. TITULARS DE LES PARADES
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que expedeix
l’Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial.
També la poden exercir en nom seu el cònjuge, o la parella de fet acreditada per qualsevol mitjà,
els parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar
donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. Aquestes persones estan
obligades a utilitzar les instal·lacions del titular i vendre la mateixa mercaderia.
Els titulars de les autoritzacions per vendre en el mercat han de presentar anualment una
declaració responsable on manifestin que compleixen els requisits establerts en aquesta
ordenança en la normativa sectorial d’aplicació, per ser titulars d’una parada al mercat.
L’Ajuntament a principis d’anys els farà arribar un model de document per realitzar la
declaració responsable.
L’Ajuntament pot requerir en qualsevol moment que s’aporti la documentació que acrediti el
compliment dels requisits manifestats en la declaració responsable als efectes de comprova la
seva veracitat i el titular del lloc de venda està obligat a aportar-los.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, si aquesta està integrada per més
d’una persona física, és necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el
titular i la persona física que exerceix l’activitat.
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització en el mateix mercat i dia.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a
les condicions de l’autorització atorgada.
En el cas de les cooperatives, només s’atorga una autorització, a nom del cooperativista que ha
d’exercir la venda
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En el cas de l’espai de mercat del passeig d’en Blay, es prohibeix específicament la circulació
de camions pel mig del passeig, així com estacionar el vehicle darrere les parades durant el
mercat.
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Es prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada. Si un paradista necessita aparcar el
vehicle al costat de la parada per poder emmagatzemar-hi els productes, ha de demanar
l’autorització per fer-ho a l’Ajuntament. Cal que aporti, a més, l’autorització que indiqui que pot
vendre directament a través del vehicle i la fitxa tècnica del vehicle.

Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’un període de fins a un mes a l’any en
concepte de vacances, sempre que ho comuniquin a l’Ajuntament amb antelació, sense que
aquesta excedència els eximeixi de pagar el semestre complet.
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat, per malaltia o per vacances, ha de
notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l’activitat.
El màxim permès de vacances no justificades es de vuit dilluns a l’any.
Es consideren absències justificades:
a)
b)
c)
d)

Quinze dies naturals per matrimoni
Dotze setmanes per naixement de fills (independentment del progenitor)
El temps necessari per la cura d’un fill o filla greument malalt.
Dos dies naturals per la mort d’un parent de fins a segons grau, quatre si hi ha
desplaçament.
e) El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i/o personal,
inclòs l’exercici del sufragi actiu.
f) L’avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia.

Tots aquests supòsits estan condicionats a la presentació del justificant corresponent, en cas de
no presentar-lo es considerarà una falta no justificada.
No es considera absència no justificada, les absències motivades per inclemències
meteorològiques, sempre que l’ocupació del mercat en aquell dia sigui inferior al 50% dels
llocs de venda.

G.- Modificar l’article 26 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a les funcions de
l’assentador/a municipal, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 26. FUNCIONS DE L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL
Correspondrà a l’assentador/a municipal:
1. El control i el registre de titulars d’autoritzacions i del personal venedor.
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 a la disciplina del mercat.
5. Vigilar la neteja del mercat.
6. Disposar de les mesures necessàries per al seu bon desenvolupament del mercat.
7. Exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i supervisió
8. Adoptar les mesures necessàries per el correcte funcionament del mercat i, si s’escau,
proposar l’inici dels expedientes sancionadors que enviarà al servei jurídic de l’ajuntament.

H.- Modificar la lletra b) de l’article 29 amb la introducció d’infraccions de caràcter lleu
relatives a la prohibició de lliurar de bosses de plàstic i a no disposar d’emprovador, amb la qual
cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
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“ARTICLE 24. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA
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F.- Modificar l’article 24 amb la introducció d’un paràgraf relatiu als períodes de vacances i als
dies d’absència del mercat, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:

“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS

I.- Introduir un subapartat 26 a la lletra c) l’article 29 en les infraccions de caràcter greu:
“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS
c) Tenen consideració d’infraccions greus:
(...)
26. Tenir la roba apilonada a la parada”.

J.- Introduir un subapartat 18 a la lletra d) l’article 29 en les infraccions de caràcter molt greu:
“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS
d) Tenen consideració d’infraccions molt greus:
(...)
18. Falsejar la declaració responsable on manifesta complir els requisits per ser titular d’una
parada al mercat o no aportar la documentació requerida per l’Ajuntament per acreditar la
veracitat de la declaració responsable.

Document signat per JOSEP BERGA VAYREDA
en data 18/02/2021

Signat per:
Diputació de Girona
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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.
2. Fumar en les parades destinades a la venda de productes alimentaris.
3. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada.
4. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents de
l’activitat.
5. Lliurar bosses de plàstic no compostables i/o qualsevol envàs de plàstic.
6. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora
del lloc assignat.
7. Subjectar elements de la parada a l’arbrat, faroles o mobiliari públic.
8. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
9. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
10. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l’autoritat que la
requereixin.
11. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
12. No tenir provador a disposició dels clients.
13. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament que no tinguin
el caràcter de greus o molt greus”.
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b) Tenen consideració d’infraccions lleus:
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'una quarta 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 39 de 26 de febrer de 2021, es va publicar
el text íntegre de la quarta modificació del Reglament del mercat municipal d'Olot de venda no sedentària
(mercat de marxants), aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Olot, en sessió ordinària de data 19 de novembre de
2020.

Olot, 10 de març de 2021

Josep Berga i Vayreda
Alcalde president
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