Article 1. Objecte
Constitueix l’objecte de les presents bases, la regulació del procediment per a
l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la
instal·lació d’estructures desmuntables destinades a la venda de productes, en motiu
del Mercat Costa Daurada-Marysol 2021, a celebrar entre el dia 19 de juny i el dia 4 de
setembre de 2021 (12 dissabtes).
Article 2. Naturalesa i règim jurídic
Les autoritzacions tindran la naturalesa de llicència d’ús privatiu en els termes
establerts a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre. El procediment per a l’atorgament de llicències respondrà
als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència. La normativa aplicable serà la
següent:
■ Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en
allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28
d’agost, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques.
■ Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya.
■ Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei
23/1991, de 29 de novembre.
■ Decret Legislatiu 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants.
■ Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
activitats recreatives; i el Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i les activitats recreatives.
■ Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats,
instal·lacions i serveis; Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públics
amb finalitat lucrativa.
■ Reglament regulador de mercats i fires ambulants al municipi de Roda de Berà.
■ Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l'estat d'alarma en
aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Article 3. Emplaçament i nombre de parades
El mercat setmanal d’estiu és un espai habilitat en un parcel·la de titularitat municipal
qualificada d’equipament. En motiu de la pandèmia a l’objecte de poder garantir el
distanciament entre clients i paradistes, s’ha mantingut el nombre de parades respecte
l’any anterior 2020 sent de 19 parades distribuïdes segons les següents categories :
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ
TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXPLOTACIÓ DE PARADES
DEL MERCAT D’ ESTIU COSTA DAURADA- MARYSOL 2021 A RODA DE BERÀ.

Categoria 1.SECTOR ALIMENTACIÓ: Es reserven per aquest sector 7 parades
distribuïdes de la següent forma:
-

Fruita i verdura: el nombre màxim serà de 4
Embotits, xarcuteria i/o formatges: el nombre màxim serà de 1
Llegum seca, pesca salada, olives i conserves: el nombre màxim serà de 1
Altres (confiteria, dolços, fruits secs, productes ecològics...etc.) el nombre
màxim serà de 1

Categoria 2. SECTOR PRIORITARI D’ALIMENTACIÓ: Es preveu que es poden
ampliar en 7 parades més a destinar al sector alimentació segons la definició de la
Categoria 1. No obstant en el cas que no hi hagi demanda del sector alimentari, es
podran anar cobrint aquestes parades amb el sector no alimentació, Categoria 3 amb
els límits exposats a la categoria esmentada.
Categoria 3. SECTOR NO ALIMENTACIÓ: Nombre màxim de parades autoritzades
serà de 12 parades distribuïdes de la següent forma, considerant que d’aquestes 12,
7 parades poden destinar-se a la Categoria 2 segons la demanda:

-

Tèxtil i moda (moda home, dona i infantil, roba interior....):el nombre màxim
serà de 10.

-

Accessoris de la persona (bosses, calçat, bijuteria...):el nombre màxim serà de
1.
Altres (Equipament de la llar, lleure, perfumeria...) :el nombre màxim serà de 1.

-

La ubicació del mercat serà dins de la zona residencial de Costa Daurada- Marysol en
la confluència dels carrers Ripoll i Av. Catalunya, segons plànol que consta a l’Annex I

El nombre de parades s’ajustarà a la disponibilitat d’espai –dins del emplaçament
abans definit, tenint en compte les dimensions i l’ordre d’adjudicació segons consta en
aquestes bases.
Cada parada haurà de limitar estrictament a l’espai autoritzat; no es podrà ocupar
l’espai de separació entre parades, els passos lliures per a vianants, ni tampoc el lloc
assignat a una altra parada encara que aquest resti vacant. En cas d’incompliment es
revocarà l’autorització.
Article 4. Usos autoritzats i característiques de les parades
4.1. Usos autoritzats.
Únicament seran autoritzats els usos propis de la venda al detall de productes segons
consta en les Categories 1 i 3 de les següents bases.
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L’interessat només podrà presentar una sol·licitud per a cada categoria.

El canvi de destinació o ús dels aprofitaments, la seva cessió o arrendament, o la
venda de productes no autoritzats (entre els que s’inclouen els productes falsificats),
constituiran causa de resolució de la llicència concedida, sense dret a indemnització.
4.2. Característiques de les parades.
Les parades seran de 6x4 metres cadascuna d’elles.
Les parades estaran formades per una estructura metàl·lica amb un mostrador de
venda, sota una carpa de colors clars. El paravent que s’instal·li també serà de colors
clars.
Article 5.Règim econòmic
Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes vigents en funció dels metres
quadrats d’ocupació autoritzats, segons indica l’ordenança Fiscal núm.23 reguladora
de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públics amb finalitat lucrativa que estableix, referida a l’ocupació amb
parades de 6 metres i segons els dissabtes autoritzats (10).
Els titulars hauran de fer efectiu l’ingrés de la taxa en el termini que estableixi
l’autoliquidació. La manca de pagament en aquest termini comportarà la revocació de
la llicència i l’exclusió de cara a futures edicions.
Article 6. Sistema de concessió de llicències.

La distribució final de les parades es farà pels serveis municipals en funció de l’oferta
final de productes de les adjudicacions a fi de garantir la distribució homogènia del
mercat.
En el supòsit d’haver-hi més peticions que nombre de parades, els sol·licitants que no
resultin adjudicataris quedaran en llista d’espera, de manera que en el cas de resultar
lliure alguna parada per renúncia del titular o qualsevol altre motiu, els sol·licitants en
espera seran cridats per ordre de petició a l’efecte que manifestin si mantenen la
sol·licitud. En cas afirmatiu, se’ls concedirà la llicència corresponent sempre que
estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries davant
l’ajuntament i compleixin la resta de condicions establertes a les present bases.
El termini de presentació de sol·licituds de participació finalitza el 14 de maig de 2021.
Transcorregut el termini màxim, únicament s'admetran noves peticions si queden
disponibles places vacants.
L'Ajuntament expedirà una fitxa per cada titular de llicència en la qual constaran les
següents dades:
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Les parades s’adjudicaran per ordre de petició entre aquells sol·licitants que
compleixin els requisits de capacitat, es trobin al corrent de pagament de les
obligacions tributàries, especialment respecte de l’Ajuntament, i sempre que els
productes de venda siguin dels autoritzats en aquest mercat.

-

Nom del titular de la llicència.
Fotografia recent del titular de la llicència.
Tipus de mercaderia que es posa a la venda.
Nº de parada.
Horari de funcionament del mercat.
Termini de la llicència.

Article 7. Obligacions dels participants
a) Totes les parades es muntaran amb un taulell frontal davant de la mateixa i no
permetrà l’entrada al públic a l’interior de la parada respectant les dimensions
autoritzades. Únicament podran tenir una altra forma les parades de les cantonades,
a les que se’ls permetrà tancar pel lateral vist com un mostrador, si s’escau.
b) Els elements mòbils (mercaderies, cartells, etc) de la instal·lació no es podran
col·locar fora de la superfície autoritzada. Queda prohibit utilitzar els voladissos dels
para-sols per penjar productes de venda, si aquests impedeixen la visió de la resta
de les parades o entorpeixen el pas als vianants.
c) Contractar la corresponent assegurança de responsabilitat civil per fer front als
danys que puguin patir els participants i tercers durant tota la vigència del títol
administratiu i fins la completa retirada de les instal·lacions. Així mateix, el titular de la
llicència és responsable d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
dels espectadors, participants i públic en general.
e) L’acceptació de la parada està condicionada al pagament de la taxa en els terminis
i per l’import establert.

g) Les llicències es concedeixen a títol personal, queda totalment prohibit el traspàs o
venda a un tercer del títol administratiu.
h) El fet de tenir la concessió de la parada durant el present any no consolida la
propietat per anys futurs.
i) Únicament es podrà vendre el producte indicat a la targeta d’autorització.
j) L’horari d’entrada de vehicles serà des de les 15h fins les 17h, a partir d’aquesta
hora, no es podrà entrar amb vehicle al recinte.
k) L’horari de muntatge serà fins les 18h, a partir d’aquesta hora i prèvia autorització
de la persona encarregada del mercat, es podrà ocupar la parada buida per part dels
confrontants.
l) L’horari de finalització del mercat serà a les 22h.

Codi Validació: 95GQHSKJYYM4H6DAQH95CHM9L | Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 8

f) És obligatori que la parada estigui sempre regentada pel titular de la targeta
d’autorització, la qual haurà d’estar sempre en un lloc visible. Al mateix temps, només
es permetrà que hi hagi una o dues persones en qualitat d’acompanyants.

m) Un cop instal·lada la parada es tindran que retirar tots el vehicles/camions del
recinte, no sent l’autorització per l’ocupació d’aquest.
n) Un cop finalitzada cada jornada, els adjudicataris estan obligats a recollir i deixar
en perfecte estat d’ordre i neteja la via pública. Hauran de retirar tot tipus de material
o brossa derivada de la seva activitat, havent de deixar l’entorn en el mateix estat en
el que se l’han trobat. Queda absolutament prohibit llençar escombraries, residus o
qualsevol tipus de deixalles a la zona de l’entorn. Les deixalles s’han de dipositar
amb bosses, als contenidors destinats al mercat.
o) Les concessions de l’any següent no són automàtiques i per tant, caldrà iniciar el
tràmit de nou a partir del primer dia hàbil de cada any.
p) Aquest mercat és tancat, per tant, si algun paradista no pot venir algun dia, la
parada no podrà ser ocupada per cap altra persona aliena a aquest mercat.
q) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases comportarà la
resolució i pèrdua de la llicència, prèvia audiència de l’interessat, sense que aquest
pugui demanar qualsevol tipus d’indemnització. L’Ajuntament es reserva el dret de
retirar l’autorització sempre que ho cregui convenient.
Davant situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; i per tal de garantir
la seguretat i prevenir el risc de contagi als paradistes i visitants, l’obertura del
mercat vindrà condicionada per una sèrie de mesures d’obligat compliment,
segons consta a l’Annex III.
Article 8. Renúncia dels sol·licitants

2. Si la renúncia es produeix quan la parada ja ha estat concedida, però encara no
s'ha produït la instal·lació i la temporada no està iniciada, només s'eximirà de
pagament de la taxa al titular de la llicència en el cas què la parada sigui ocupada per
un altre sol·licitant de la llista d'espera.
3. En el supòsit d'haver-se ja ocupat la parada, no es retornarà l'import corresponent al
pagament o pagaments realitzats.
4. Aquells sol·licitants que, estant en llista d'espera, estiguin autoritzats a l'explotació
d'una parada una vegada iniciada la temporada hauran de satisfer la taxa establerta a
les presents bases.
5. Es considera que existeix renuncia tàcita de l'adjudicatari en els següents supòsits:
1) En el cas de no presentar-se l'adjudicatari el dia de distribució de les parades entre
els peticionaris autoritzats i no haver fet efectiu el pagament del cànon en els terminis
establerts en la liquidació.
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1. Els sol·licitants de parades del mercat d'estiu podran renunciar a la seva petició
mitjançant escrit que haurà de ser presentat pel mateix interessat que va efectuar la
sol·licitud, cas en què quedarà eximit de pagament de la taxa, si la renúncia es
produeix amb anterioritat a l'adjudicació.

2) En els casos en què, havent-se presentat, no hagi fet efectiu el pagament al fet que
es refereix el punt anterior.
Article 9. Facultats de l’Ajuntament
a) Realitzar les inspeccions que consideri oportunes.
b) Canviar la ubicació inicial de les parades i assignar al/a la titular un lloc de
característiques similars, sense dret a indemnització, quan causes d’interès públic ho
requereixin.
c) En el supòsit que el/la titular incompleixi les condicions de la llicència d’ocupació de
la via pública i/o de la llicència d’activitats, es formularà el corresponent requeriment i,
en defecte del seu compliment, es procedirà al cessament de l’activitat.
d) L’Ajuntament ostenta la facultat d’interpretar les clàusules que conformen aquestes
bases.
Article 10. Presentació de sol·licituds
a) Període de presentació d’instàncies:
El termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria
finalitza el 14 de maig de 2021.
Les sol·licituds es poden presentar d’acord amb el model normalitzat que hi figura en
l’annex I de les presents bases.
Transcorregut el termini màxim, únicament s'admetran noves peticions si queden
disponibles places vacants.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

■ Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Roda de
Berà
(Joan Carles 1, planta baixa)
■ Telemàticament, a través de l’Oficina virtual de la pàgina web de l’Ajuntament de
Roda de Berà: https://www.rodadeberà.cat
■ Qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
L’adreça a la qual s’hauran de remetre les sol·licituds que siguin presentades per
correu administratiu serà la següent:
Ajuntament de Roda de Berà
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Joan Carles I, 15
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b) Formes de presentació

43883 Roda de Berà (Tarragona)
Article 11.Documentació de sol·licitud
La documentació obligatòria que s’ha de presentar és la que es relaciona. La manca
de presentació d’aquesta documentació o qualsevol altra exigida per l’Ajuntament de
Roda de Berà, així com les deficiències en la sol·licitud, podran donar lloc, en cas de
no esmenar-se en el termini improrrogable de 5 dies, a tenir-los per desistits de la seva
petició. En qualsevol cas els interessats consenten expressament a l’Ajuntament a
emetre les comunicacions per mitjans electrònics.
Documentació de caràcter general:
■ Instància segons model oficial de l’Ajuntament (ANNEX I)
■ Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) del/de la sol·licitant o persona que
legalment el/la representi
■ En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i de l’escriptura de constitució.
■ En el cas de persones extracomunitàries, el permís de residència i treball.
■ Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil referent al mercat ambulant.
 Documentació d’alta com a treballador en règim d’autònom.
■ Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri oportuna als efectes
d’una millor justificació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases
Article 12 Requisits per concórrer

■ Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats
tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui.
■ Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables
a l’activitat.
■ Disposar de la corresponent targeta de transport, en els casos que sigui precís.
■ Estar al corrent de pagament, en el moment de presentar la sol·licitud, de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Roda de Berà, la Seguretat Social i
l’Agència Tributària.
■ No seran admeses aquelles persones que, havent participat en alguna edició
anterior, se’ls hagués revocat la llicència per incompliment de les condicions de la
mateixa o per impagament de la liquidacions d’edicions passades o del règim
disciplinari.
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Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques, amb plena capacitat
d’obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició de contractar
amb l’administració establerts a l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i que compleixin els requisits
següents:

Article 13. Resultat de la convocatòria
L’adjudicació d’autoritzacions es notificarà mitjançant publicació al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Roda de Berà i la pàgina web municipal www.rodadeberà.cat, d’acord
amb el previst a l’article 45.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 14. Responsabilitat
L’Ajuntament de Roda de Berà no es farà responsable dels robatoris o el
deteriorament que es puguin produir en les instal·lacions, ni dels danys i perjudicis que
es puguin ocasionar a tercers com a conseqüència de la instal·lació i de l’exercici de
l’activitat.
Article 15. Danys al domini públic
En el cas de produir desperfectes al domini públic, el/la titular de la llicència vindrà
obligat a indemnitzar l’Ajuntament de Roda de Berà pels danys segons valoració
efectuada per part dels Serveis Tècnics municipals. Igualment, el/la titular quedarà
exclòs/osa per a futures edicions.
Article 16. Causes d’extinció de la llicència
Les llicències d’ocupació temporal de la via pública s’extingiran per
■ finalització del termini de vigència
■ renúncia del/de la titular

■ altres supòsits previstos legalment o reglamentària
L’Ajuntament podrà deixar sense efecte les llicències abans del seu venciment per
circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
ANNEXOS
I.
II.
III.
IV.

Plànol d’emplaçament
Sol·licitud interessat
Condicions generals i sanitàries
Declaració responsable CONTROL ALIMENTARI

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge
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■ revocació per incompliment de les condicions de la llicència o de les bases

