
 

 

 

Expedient: 8082/2018 

 

MEMÒRIA 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE 

L’ORDENANÇA DE MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI DE 

RODA DE BERÀ. 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 

millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 

caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una 

consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb 

la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma.  Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta 

al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la Constitució 

Espanyola.  

Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents 

aspectes:  

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa  

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació  

c) Els objectius de la norma  

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

 
 
ENTITAT PROPONENT 
 

 
Ajuntament de Roda de Berà 

 
REGIDORIA DELEGADA 
 

 
Àrea de Serveis Territorials. Dep. D’obres Públiques i Urbanisme 

 
TIPUS DE NORMA 
 

 
Ordenança  Municipal 

 
OBJECTE DE 
REGULACIÓ 
 

 
Règim de l’exercici de venda no sedentària dels mercats  

 
A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA. 

El problema principal que es pretén solucionar amb l’aprovació d’aquest reglament, és 

donar un marc normatiu a la concessió, modificació i extinció de llicències per a l’exercici 

de la venda no sedentària al municipi de Roda de Berà en zones de via pública 

degudament establertes per l’Ajuntament, així com les condicions i règim que han de 

complir els titulars i usuaris d’aquest espais. 



 

 

 
Aquest Reglament pretén incidir directament en aspectes tant transcendents com la 
regulació dels mercats i la seva gestió; la creació, modificació i extinció dels mercats; 
les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària; el contingut de les 
autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, finalment, les competències 
sancionadores.  
 
De fet, concretament el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 

mercats de marxants, estableix una regulació completa d’aquesta activitat i, alhora, 

disposa l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves ordenances als seus mandats 

o l’obligació d’aprovar una ordenança en el cas que no en disposin. 

Amb l’ànim de donar resposta a la necessitat d’adaptació dels diferents procediments 

administratius de tramitació municipal, a la vigent normativa en matèria de venda no 

sedentària i altra normativa que procedeixi, es proposa la redacció del següent 

reglament, en l’exercici de les competències expressades a l’article 36.1.b) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local. 

 

B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

El Reglament permetrà el millor compliment de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires en benefici de la realització dels mercats de venda sedentària a Roda de 
Berà i una millora del seu funcionament. 
 
C.- OBJECTIUS DE LA NORMA. 

1) Regular la venda no sedentària al municipi de Roda de Berà. 
 

2) Adaptar la regulació municipal a les disposicions del Decret 162/2015, de 14 de juliol, 
de venda no sedentària en mercats de marxants, que estableix una regulació 
completa d’aquesta activitat: la regulació del mercat i la seva gestió; la creació, 
modificació i extinció dels mercat; les condicions per a l’exercici de la venda no 
sedentària; el contingut de les autoritzacions; l’extinció de les autoritzacions i, 
finalment, les competències sancionadores.  

 
3) Incorporar en una nova regulació el nou marc competencial que afecta als 

ajuntaments en matèria de venda no sedentària a partir de l’aprovació per part de la 
Generalitat de Catalunya del Decret 121/2013, de 26 de febrer, que regula els fulls 
oficials de queixa, reclamació i denúncia i el Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la 
potestat sancionadora en matèria de consum incloent les seves previsions en el règim 
sancionador.  
 

4) Adequar la regulació municipal a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica, en especial perquè aquesta modifica el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el sentit de confirmar el principi de la Directiva de 
Serveis en quan a la no exigència d’intervenció administrativa prèvia per a l’exercici 
d’activitats, però establint també com a excepció que el nombre d’operadors 



 

 

econòmics no fos limitat com a conseqüència, ara expressament prevista, de la 
utilització del domini públic. 
 

 
D.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES, REGULATORIES I NO 

REGULATORIAS. 

 
La llei 18/2007 de comerç, serveis i fires estableix en l’article 15.4 que correspon als 
ajuntaments, mitjançant una ordenança municipal, autoritzar la venda i la prestació de 
serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en espais de 
titularitat pública, sigui quina sigui la modalitat, determinar-ne les dates i la periodicitat, 
delimitar el perímetre on se celebrin, i el nombre total de parades, les dimensions, l’oferta 
i les condicions dels marxants per a accedir-hi. En aquest sentit, és una obligatorietat 
tenir un marc normatiu aprovat i adequat a la legislació vigent.  
 
 
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge. 


