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DECRET ALCALDIA
Antecedents
1. En data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada por el COVID-19. Per tal de complir amb les normes dictades per les
autoritats sanitàries per contenir l'expansió, l’alcaldia de l’Ajuntament de Roda de Berà
ha aprovat diverses resolucions que establien mesures diverses en funció de l’evolució
dels esdeveniments i en les que es donava compliment en cada moment als
requeriments de les autoritats sanitàries competents.

5. En data 12 de març es va dictar el decret 2020-0384 on s’aprovava, entre altres
actuacions, la suspensió de totes les activitats col·lectives, públiques o privades,
programades en equipaments o espais municipals, entre elles el mercat setmanal, a
l’aire lliure, que té lloc cada dijous.
6. A la vista com ha evolucionat el procés de la COVID-19, i de la valoració que l’equip de
govern i la comissió municipal d’emergència han fet, entre d’altres, del mercat
setmanal i la conveniència de permetre la reobertura parcial, en concret les parades
d’alimentació i producte fresc, higiene personal, així com aliments per animals de
companyia i planter, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; i per tal de mirar de causar el
mínim perjudici als paradistes.
Fonaments
-

-

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
Article 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va
aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per tot l’exposat,
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4. L’Ajuntament de Roda de Berà té la competència sobre el mercat de venda no
sedentària, d’acord amb el que estableix l’article 25.2 (i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
,reguladora de les Bases de Règim Local.
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3. L’article 6 del Reial decret 463/2020,de 14 de març, manté per cada Administració la
competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis
per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de
l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert als
articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.
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2. En data 27 de març es va publicar el Reial decret 476/2020 pel que es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

HE RESOLT
PRIMER.- Autoritzar, a partir del proper dijous 7 de maig de 2020, la reobertura parcial
del mercat setmanal de Roda de Berà que té lloc cada dijous, d’acord amb les
condicions següents:

b) Qüestions sanitàries:
Els paradistes i la clientela hauran d’extremar les mesures preventives seguint les
recomanacions del Departament de Salut:
1. Per als paradistes:



Han d’utilitzar mascaretes i guants. Després de cada client, han de rentar-se amb
gel hidroalcohòlic o canviar-se els guants.
Cal recordar que qualsevol objecte pot estar contaminat. S’ha de rentar les mans
després d’haver tocat qualsevol superfícies o utilitzat qualsevol objecte ( per
exemple, telèfon mòbil, datàfon...)

2. Per a la clientela:


Per accedir al recinte del mercat serà obligatori portar mascareta i guants d’un sol ús.
Si la persona no en porta, se li subministrarà en el punt de control d’accés al mercat.
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 La ubicació serà l’habitual. L’horari de funcionament del mercat és de 8 a 13 hores,
sense perjudici que els paradistes puguin instal·lar-se a partir de les 6:30 del mati.
 Només es permet la instal·lació de parades d’alimentació, producte fresc, higiene
personal, així com aliments per animals de companyia i planter.
 Es limita l’aforament dins del recinte a un total 100 persones, sense comptar els
paradistes.
 A fi de controlar l’aforament i evitar aglomeracions, tot el recinte quedarà delimitat
mitjançant cintes i tanques provisionals. Hi haurà un únic punt d’accés i de sortida, que
serà degudament senyalitzat.
 Per accedir al recinte del mercat serà obligatori portar mascareta i guants. Si la persona
no en porta, se li subministrarà en el punt de control d’accés al mercat.
 Quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o es superi
l’aforament màxim de l’espai, no es permetrà cap accés nou fins que surti una persona.
 Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i
banda (confrontant) i, si és necessari, de 6 metres cap endavant ( enfrontant).
 A fi de garantir la deguda separació entre el gènere exposat de les parades i els
ciutadans, davant de cada parada es delimitarà, mitjançant cinta i tanques
provisionals, un espai de separació de dos metres.
 Es garantirà que no hi hagin aglomeracions de persones en qualsevol lloc del
mercat.
 En tot moment es tindrà cura que es compleixin les mesures de seguretat de
distància i manipulació d’aliments.
 En cas que els vehicles hagin d’accedir a l’espai habilitat pel muntatge i
desmuntatge de les parades, ho faran de forma ordenada, coordinats entre els
comerciants i el responsable del mercat de forma que no coincideixi el
muntatge/desmuntatge de dues parades consecutives. En cap cas quedarà cap
vehicle estacionat a l’interior.
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a) Qüestions generals:






No es permetrà tocar els productes per part dels clients. La clientela haurà de
romandre per darrera de la tanca provisional habilitada a dos metres del gènere.
La clientela haurà de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn
formant una cua. En les parades de 3 metres lineals només hi haurà una persona a
primera línia de la parada. En les de 6 metres lineals, es podrà atendre clients de
dos en dos.
Els pagaments s’efectuaran, preferentment, mitjançant targeta.

SEGON.- Determinar que la impossibilitat de complir qualsevol de les indicacions
antecedents o el seu incompliment, donarà lloc al tancament del mercat per part de
l’autoritat competent.
TERCER. Comunicar aquesta resolució al responsable del mercat i als paradistes als
efectes del seu compliment, i publicar-la en el tauler municipal d’edictes i en la web
municipal.
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Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.

Número: 2020-0697 Data: 01/05/2020

Ho decreta i signa l’alcalde, en dona fe la Secretària.

