
 
REGLAMENT DEL MERCAT DEL TRUMFO I LA SAL D’ODÈN 

 
L'any 2016, l'Ajuntament d’Odèn va organitzar un Mercat del Trumfo i la Sal, 
que va ser un èxit. D'acord amb els veïns i comerciants del municipi s'ha 
considerat molt convenient continuar amb aquest acte i donar-li el nivell de 
qualitat necesari. Per això és imprescindible elaborar un reglament qu e fixi 
les condicions que  han de regir aquest esdeveniment. 
 
Capítol primer. Denominació, objectius, dates, hora ri i àmbit  
 
Article 1. Objecte i denominació. 
 
1.1. L'objecte d'aquest reglament és la regulació de la organització i 
funcionament del Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn. 
 
1.2. La denominació oficial d'aquest esdeveniment és Mercat del Trumfo i la 
Sal d’Odèn. 
 
Article 2. Objectius. 
 
2.1. La finalitat genèrica del Mercat és la promoció dels dos productes 
principals del municipi d’Odèn. 
 
2.2. De forma més concreta, s'estableixen els objectius principals següents: 
 
- Contribuir al desenvolupament del municipi. 
- Contribuir a millorar el comerç del municipi. 
- Contribuir a una major difusió i promoció del turisme del municipi d’Odèn. 
 
Article 3. Eines. 
 
Per tal d'acomplir aquests objectius es tindran com a eines principals les 
següents: 
 
- El Mercat, format pel conjunt de parades on cada comerciant o artesà 

oferirà els seus productes. 
 
- L ubicació de la zona o es portarà a terme. 
 
- L'animació a la zona i les activitats complementàries.  
 
- La gastronomia a través dels establiments de restauració del municipi, que 

intentaran incloure una oferta de cuina amb el productes autòcton. 
 
- Els tallers, que s'instal·laran al recinte on es farà el mercat i prestaran 

especial atenció als nens. 
 
Article 4. Dates. 
 
4.1. El Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn tindrà lloc el tercer diumenge de 
novembre. 
 



 
4.2. El Mercat durarà un di, és a dir, diumenge.  
 
Article 5. Horari. 
 
L'horari de la fira és el següent: 

 
- Diumenge de 10.00 a 15:00 hores 
- El muntatge de les parades es podrà fer entre les 8:00 i les 9:30 hores i els 

desmuntatge a partir de les 15:00 i fins les 16:30 hores. 
 
Article 6. Àmbit territorial. 
 
6.1. L'àmbit territorial del Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn serà al complex del 
Salí de Cambrils. 
 
6.2. Per raó de manca d'espai, aquest àmbit es podrà ampliar a altres zones. 
Per inclemències del temps, també es podrà traslladar a un lloc cobert com 
podria ser el poliesportiu. 
 
 
Article 7. Ubicació de les parades. 
 
7.1. Les parades es situaran en els llocs assenyalats per l’Ajuntament. 
 
7.2. En la determinació de la ubicació de cada parada es tindrà en compte que 
el públic pugui passejar amb comoditat i espai suficient 
 
Capítol segon. Condicions dels participants, drets i obligacions.  
 
Article 8. Participants. 
 
8.1. Podran participar al Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn comerciants de 
l’àmbit territorial i altres persones (artesans, firaries, artistes...) que realitzin 
activitats que tinguin vinculació amb l’objecte del mercat. 
 
8.2. En cas que les peticions no es puguin atendre totes, es donarà preferència 
als comerciants i artesans d’Odèn i la comarca del Solsonès.  
 
Article 9. Naturalesa de la llicència per a partici par. 
 
9.1. Les autoritzacions municipals tindran la naturalesa de llicència per ús 
comú especial en la forma en que la configura el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
9.2. La llicència es concedirà anualment.  
 
Article 10. Presentació de sol·licituds. 
 
10.1. Les peticions es poden presentar fins el 30 d'octubre del mateix any 
d'acord amb el model normalitzat. 
 
10.2. En tots els casos, cal adjuntar a les peticions la documentació següent: 



 
 
- Acreditativa d'estar d'alta i al corrent de totes les obligacions fiscals i 

laborals. 
- Identificació clara del producte ofert, de la forma de presentar-lo i de l'espai 

que necessiten, preferiblement carpes no superiors de 3x3 metres. 
- Carnet de manipulador d’aliments o carnet d’artesà, si és el cas, pel tipus 

de producte, i la normativa l’exigeix. 
 
Article 11. Assignació d'espais. 
 
11.1. L'atorgament de la llicència i l'assignació de l'espai es farà seguint els 
criteris d'adaptació als objectius del Mercat i de qualitat i originalitat del 
producte sense atendre a l'ordre d'entrada de la petició. La participació en una 
edició del mercat no dóna drets preferents per a participar en les successives. 
  
11.2. L'atorgament de la llicència i l'assignació dels espais públics per a les 
parades la farà la Comissió Organitzadora del Mercat de l’Ajuntament d’Odèn. 
 
11.3. L'acord de l’Ajuntament d’Odèn es notificarà individualment a tots els 
sol·licitants. 
 
Article 12. Contingut de la llicència. 
 
Les autoritzacions municipals per participar al Mercat del Trumfo i la Sal 
d’Odèn tenen les següents característiques: 
 
- Es concedeixen exclusivament per una edició 
- Les llicències són personals i intransferibles. 
- Han de contemplar, com a mínim, el lloc d'emplaçament, el número de la 

parada, les dimensions de la parada i els articles que s'hi ofereixen 
 
Article 13. Deures dels participants. 
 
Els participants tenen els deures següents: 
 
- Participar al Mercat un cop se l'hi ha comunicat la seva acceptació. 
- Romandre a la parada durant tot l'horari del mercat. 
- Mantenir un nivell de qualitat del producte (sanitàries, d'aquest reglament, 

d'etiquetatge,...) que no desdigui dels objectius d'aquest mercat i retirar els 
que no el tinguin. 

- Decorar la parada i vestir-se amb un mínim de correcció i amb consonància. 
 
Article 14. Pèrdua del dret de participació i retir ada de productes. 
 
14.1. Es perd el dret a participar quan hi hagi incompliment de les normes 
d'aquest reglament o d'altres de caire general que siguin aplicables. 
 
14.2. L'Ajuntament podrà exigir la retirada dels productes i parades que no 
compleixein els requisits citats. 
 
14.3. El requeriment el faran els serveis municipals després d'una comprovació 
sobre el terreny de l'incompliment de les normes vigents. 



 
 
Capítol tercer. Els òrgans de govern i d'administra ció.  
 
Article 15. Comissió organitzadora. 
 
15.1. L'organització del Mercat anirà a càrrec de la Comissió organitzadora 
presidida per la regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Odèn i el propi 
ajuntament, 
  
15.2. La comissió podrà demanar la col·laboració puntual de professionals per 
a consultar i millorar els aspectes que considerin necessaris. 
 
Article 16. Facultats de la comissió. 
 
La Comissió té les facultats següents: 
 
- Informar sobre l'admissió de participants al Mercat. 
- Informar sobre la baixa de participants al Mercat un cop aquest s'hagi 

iniciat. 
- L'organització de l’animació del Mercat, d'exposicions, conferències i altres 

actes relacionats amb el mon del trumfo i la sal. 
 
Capítol 4. Règim sancionador.  
 
Article 17. Infraccions i sancions. 
 
17.1. La infracció de les previsions d'aquest reglament podrà donar lloc, com a 
sanció, a la retirada de la llicència per a participar al Mercat i, fins i tot, la 
impossibilitat d'obtenir llicència en edicions posteriors. 
 
17.2. El procediment serà el previst a la normativa aplicable als procediments 
sancionadors a Catalunya. 
 
17.3. Per raons sanitàries o d'ordre públic es podran aplicar com a mesura 
cautelar, la immediata retirada de l'espai que ocupi el presumpte infractor.  
 
DILIGÈNCIA: Aquest reglament el va provar inicialment el ple en sessió de 17 
d’agost de 2017  i va quedar aprovat definitivament de forma automàtica el dia 
6 d’octubre de 2017 per no haver-s'hi presentat al·legacions . 


