DECRET
ANTECEDENTS

3.- Decret 63/2020, de la presidència de la Generalitat, de data 18 de juny en el que, en
virtut de la delegació efectuada per Reial Decret 555/2020 de la darrera pròrroga de l’Estat
d’alarma, es concreta la superació de la fase III del pla de la desesacalada a partir de les 00
hores del dia 19 de juny, moment a partir del qual tot el territori català entra en la “fase de
represa” i queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de
l’estat d’alarma.
4.- Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2.
5.- Resolució SLT/1468/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús
de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
6.- Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries
al territori de Catalunya per l’aplicació de l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en
salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.
7.- Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
8.- Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

DECRET

Cristina Altés Juárez (2 de 2)
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Data Signatura: 27/05/2021
HASH: 621f12d8ab1a52046ef3dc7f50d41d6a

2.- En data 28 d'abril de 2020, el Govern de l’Estat va presentar el PLA PER A LA
TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT que té com a objectiu planificar el procés
que s’ha anomenat “desescalada”, amb el que es pretén alleugerir paulatinament les
mesures de confinament de la població i aturada de l'activitat productiva amb successives
mesures de distensió en els diferents territoris de l’Estat, adaptades a la intensitat de la crisi
sanitària produïda pel coronavirus COVID-19 i la virulència dels seus efectes en la salubritat
col·lectiva.
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1.- En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, de declaració de
l'estat d'alarma, que s’ha anat prorrogant i en virtut del qual es van adoptar mesures
dràstiques de confinament de la població i aturada de l'activitat productiva.
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Pere Virgili Domínguez (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 27/05/2021
HASH: 16451f98343f094fe695613c7f5b1461

Expedient: 163/2021-GEST
Assumpte: Concessió les llicències d’ús comú especial per a l’explotació de les parades del
mercat d’estiu de Costa Daurada 2021.

9.- Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, al territori de
Catalunya.
10.- Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.

14.- Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de
salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
15.- Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
16.- Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
17.- Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
18.- Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
19.- Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
20.- Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.

DECRET

13.- Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
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12.- Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut
pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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11.- Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

21.- Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
22.- Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
23.- Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.

26.- Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
27.- Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
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25.- Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
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24.- Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.

29.- Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
30.- Resolució SLT/1088/2021, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
31.- Resolució SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
32.- Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
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28.- Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.

33.- Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
34.- D'acord la normativa descrita anteriorment, els mercats a la via pública han de complir
el següent:
1.1.- L’establiment d’unes mesures mínimes de prevenció amb l’argument que, tot i
que, la crisis sanitària continua vigent, el que motiva que s’hagin d’exigir uns mínims
de prevenció de contagis que, en els diferents àmbits d’actuació, la norma concreta
serà:
L’ús obligatori de mascaretes
Manteniment d’una distància social d’un metre i mig en qualsevol activitat i espai.

1.2.- D’acord amb la Resolució SLT/1429/2020, apartat 2. Mesures de protecció i
organitzatives indica:

1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de
seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de
seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia
de l'activitat valors més restrictius.
2. La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant
en l'àmbit
laboral com entre persones o grups de persones que no
mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma
molt habitual.”

DECRET

“2.1. Distància física interpersonal de seguretat
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"1 Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta
a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o
que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la
distància física interpersonal de seguretat."
1.4.- D’acord amb la Resolució SLT/1392/2021, del 7 de maig, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
estableix que:
“-16 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors
(...)
2. L'activitat dels mercats no sedentaris i les fires de mercat resta
condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del
recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial
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1.3.- D’acord amb la Resolució SLT/1468/2020, s'estableixen noves mesures en l'ús
de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19:

aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves
característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme
aquesta activitat.”
1.5.- Tanmateix, s’han de complir les següents condicions:
a) Cada parada haurà de tenir dispensadors de gels hidroalcohòlics.
b) També és necessari posar-ne a l'entrada del recinte.
c) Les parades de venda amb autoservei, serà el treballador de la parada qui
haurà de prestar el servei.

La distància entre venedor i consumidor ha de ser com a mínim d'un metre
sempre que hi hagi elements de protecció, en cas de no haver-hi la distància
serà de dos metres. La distància entre les parades ha de ser en tot moment
de dos metres.

g) La distància entre clients ha de ser de dos metres. S'haurà de marcar la
senyalització per complir les distàncies.
h) Cal controlar l'aforament de l'espai i organitzar la circulació de les persones.
D’acord amb la normativa vigent l’aforament autoritzat és de 225. (Visitants i
paradistes).
1.6.- Per garantir el compliment de la normativa sanitària vigent serà necessari la
incorporació de dos vigilants-controladors.
1.7.- Determinar que la impossibilitat de complir qualsevol de les indicacions
tècniques i sanitàries o el seu incompliment, donarà lloc al cessament immediat de
l’activitat per part de l’autoritat competent.
1.8.- Qualsevol canvi normatiu o modificació farà que es replantegi la viabilitat
d’aquest mercat.
35.- El mercat setmanal d’estiu és un espai habilitat en una parcel·la de titularitat municipal
qualificada d’equipament. Amb motiu de la pandèmia a l’objecte de poder garantir el
distanciament entre clients i paradistes, s’ha reduït el nombre de parades a un total de 19,
distribuides segons les categories establertes en les Bases reguladores.
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f)

DECRET

e) Les parades de venda del sector tèxtil i similars, els provadors hauran
d'utilitzar-se per una única persona i desprès del seu ús es netejaran i
desinfectaran. En el cas que un client es provi una peça i posteriorment no
l'adquireixi, el titular de la parada implementarà les mesures perquè la peça
sigui higienitzada abans de tronar-la a vendre.

Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

d) Les parades amb venda de productes de cosmètica i/o productes de
perfumeria no poden tenir-ne de mostra pels clients.

36.- En aquesta parcel·la està previst que s’organitzi el mercat d’estiu de Costa Daurada
2021, durant tots els dissabtes compresos entre el 19 de juny i el 4 de setembre, ambdós
inclosos, el qual té per finalitat donar servei a les zones urbanes de la franja costanera amb
l’oferiment de venda a la menuda de productes alimentaris i de primera necessitat.
37.- L’explotació comercial per tercers d’aquests serveis i l’efectiva ocupació del domini
públic està subjecte a concessió de llicència municipal d’ús comú especial.
38.- En data 13 d’abril es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 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 edició 2021

40.- Feta la consulta al departament de Gestió Tributària, ens han informat que els
adjudicataris es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Roda de Berà, d’acord amb l’article 12 de les Bases reguladores.

42.- Tanmateix, i davant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 per tal de
garantir la seguretat i prevenir el risc de contagi als paradistes i visitants, l’obertura del
mercat d’estiu de Costa Daurada vindrà condicionada per una sèrie de mesures sanitàries
d’obligat compliment, segons consta a l’Annex I.

DECRET

41.- Consta a l’expedient, informe tècnic de data 19/05/21 amb la proposta d’admesos en
funció de l’ordre de presentació i de les categories establertes a l’article 3 de les Bases
reguladores.
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39.- D’acord amb l’art. 10 de les esmentades Bases Reguladores es va publicar la
convocatòria a la web municipal, finalitzant el termini per la presentació de sol.licituds en
data 14 de maig de 2021.

- Art. 84,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL, i 236.1.b) del Decret Leg. 2/2003, de 29
d’abril, TRLMRLC: potestat de les Corporacions Locals de exigir als ciutadans l’obtenció de
la respectiva autorització o llicència prèvia a l’exercici de les activitats.
- 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.
- Art. 218 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC i articles 56,57 i 60 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que representa el Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals: l’ús comú especial i el privatiu dels bens de domini públic, que no comporten la
transformació o modificació estan subjecta a prèvia llicència d’ocupació temporal, que serà
atorgada per l’Alcalde.

Codi Validació: 7KA6R5L95AZXAXNR5346PPZYT | Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

FONAMENTS DE DRET

- 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.
- 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.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- Art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2017, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques: esmena i millora de la sol·licitud.

- Decret d’alcaldia 546, de 3 d’abril de 2020, modificat pel Decret 548, de 5 d’abril, en el qual
s’adopten diferents mesures en relació a les competències tributàries de l’Ajuntament de
Roda de Berà, per fer front a l’impacte econòmic i social de la crisis sanitària del COVID 19 i,
així evitar causar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans.

DECRET

- L’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús
públic de l’Ajuntament de Roda de Berà i publicada l’aprovació definitiva en el BOPT núm.
434 de data 21 de gener de 2019.
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- Decret Legislatiu 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants.

- Bases reguladores de la convocatòria 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 edició
2021 i aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 13 d’abril de
2021 i publicades a la web de l’Ajuntament de Roda de Berà en data 26 d’abril de 2021.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret,
RESOLC:
PRIMER.- Concedir les següents llicències d’ús comú especial per a l’explotació de les
parades del mercat d’estiu de Costa Daurada 2021, sota compliment de tota la normativa
quie li és d’aplicació, per a la venda dels productes i amb la superfície que es relaciona a
continuació:
PARADA

TITULAR

4 Ma S O de C

DNI / NIE

PRODUCTE VENDA

SECTOR ALIMENTARI
XXX57974N
Dolços

METRES
CONCEDITS
6m
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- 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.

VWGA
SNN
LAT
EHEYEY
GJT
MMV
J Ma M S
MMJ
EGJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

M CH
CAT
LE
H CH
YMJJ
IEE
RM
HM
SYFM
PGM
EMD
LBP
KL
JLJR
AD
J Ma C M

Aquesta llicència d’ús comú especial queda sotmesa al compliment de les obligacions, així
com a la resta de prescripcions establertes en les Bases reguladores aprovades:
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 co.locar
fora de la superficie 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.
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1
2
3
14
15
16
17
18
19

6m
XXX55741N Embotits, pesca salada i olives
6m
XXX88894M
Fruita i verdura
6m
XXX77505G
Fruita i verdura
6m
XXX52358Q
Fruita i verdura
6m
XXX38879V
Fruita i verdura
6m
XXX88947A
Fruita i verdura
6m
XXX23151S
Fruita i verdura
6m
XXX22871P
Fruita i verdura
6m
XXX95344E
Fruita i verdura
SECTOR NO ALIMENTARI
6m
XXX40774D
Tèxtil i complements
6m
XXX70858Z
Tèxtil
6m
XXX84353X
Tèxtil
6m
XXX76121L
Calçat
6m
XXX46875B
Roba de bany
6m
XXX84358E
Roba de la llar
6m
XXX41086E
Calçat
6m
XXX38191K
Tèxtil infantil
6m
XXX57523B
Tèxtil i complements
LLISTA D’ESPERA
XXX81425H
Tèxtil
XXX30330A
Tèxtil infantil
XXX16618G
Tèxtil
XXX39144D
Tèxtil
XXX59235Q
Tèxtil
XXX43906K
Calçat, complements i bijuteria
XXX90135L
Tèxtil
XXX14218K
Tèxtil
XXX57803W
Tèxtil
XXX33080E
Tèxtil
XXX60560P
Tèxtil
XXX72275X
Tèxtil i complements
XXX27775J
Bijuteria
XXX70074L
Bosses i bijuteria
XXX24650P
Bosses i bijuteria
XXX29770E
Tèxtil
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RCC
SEH
MAA
MPM
AEH
CGS
BG
MRF
OEY

DECRET

5
6
7
8
9
10
11
12
13

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.
d) L’acceptació de la parada està condicionada al pagament de la taxa corresponent en els
termes establerts en l’ordenança fiscal.
e) 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.

g) El fet de tenir la concessió de la parada durant el present any no consolida la propietat per
anys futurs.
h) Únicament es podrà vendre el producte indicat a la targeta d’autorització.

j) 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.
k) L’horari de finalització del mercat serà a les 22h.

DECRET

i) 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.

Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

f) Les llicències es concedeixen a títol personal, queda totalment prohibit el traspàs o venda
a un tercer del títol administratiu.

m) 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.
n) 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.
o) 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.
p) 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.
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l) Un cop instal.lada la parada es tindran que retirar tots els els vehicles/camions del recinte,
no sent l’autorització per l’ocupació d’aquest.

SEGON.- Aprovar les següents liquidacions en concepte de cànon per ocupació del domini
públic corresponent al mercat d’estiu de Costa Daurada per a la temporada 2021:
PARADA

TITULAR

DNI / NIE

PRODUCTE VENDA

METRES
CONCEDITS

LIQUIDACIÓ

Dolços

6m

5 RCC

XXX55741N

Embotits, pesca salada i olives

6m

6 SEH

XXX88894M

Fruita i verdura

6m

7 MAA

XXX77505G

Fruita i verdura

6m

8 MPM

XXX52358Q

Fruita i verdura

6m

9 AEH

XXX38879V

Fruita i verdura

6m

10 C G S

XXX88947A

Fruita i verdura

6m

11 B G

XXX23151S

Fruita i verdura

6m

12 M R F

XXX22871P

Fruita i verdura

6m

13 O E Y

XXX95344E

Fruita i verdura

6m

683562-0
683555-0
683556-0
683563-0
683557-0
683564-0
683565-0
683558-0
683559-0
683560-0

XXX40774D

Tèxtil i complements

6m

2 SNN

XXX70858Z

Tèxtil

6m

3 LAT

XXX84353X

Tèxtil

6m

14 E H E Y E Y

XXX76121L

Calçat

6m

15 G J T

XXX46875B

Roba de bany

6m

16 M M V

XXX84358E

Roba de la llar

6m

17 J Ma M S

XXX41086E

Calçat

6m

18 M M J

XXX38191K

Tèxtil infantil

6m

19 E G J

XXX57523B

Tèxtil i complements

6m

683547-0
683548-0
683561-0
683549-0
683550-0
683551-0
683552-0
683553-0
683554-0

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, juntament amb còpia del plànol del mercat,
amb identificació de la parada concedida i amb un exemplar de les mesures sanitàries
d’obligat compliment, segons consta a l’Annex I de l’informe tècnic de data 19/05/21 que
s’adjunten.
QUART.- Informar al departament de Gestió Tributària als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Comunicar als interessats el següent règim de recursos:
Contra el punt 1r de la present Resolució, relatiu a l’autorització d’ús dels domini públic local,
que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra el punt 2n de la Resolució, relatiu a l'aprovació de la liquidació de la taxa, que no
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

DECRET

SECTOR NO ALIMENTARI
1 VWGA
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XXX57974N

Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

SECTOR ALIMENTARI
4 Ma S O de C
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Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

DECRET

Document signat electrònicament a la data que apareix al marge, davant la secretària.

ANNEX I. CONDICIONS MESURES SANITÀRIES
Per tal de garantir la seguretat i prevenir el risc de contagi als paradistes i visitants, les
mesures sanitàries d’obligat compliment, són les següents:



Es limita l’aforament dins del recinte a un total de 225 persones, comptant els
paradistes.



L'accés i sortida del mercadet serà diferent, l'accés es farà per la part dreta de l'entrada,
el sentit de circulació del mercadet serà d'un únic sentit. La sortida serà per la part
esquerra de l'entrada del mercadet. Per aquest motiu serà necessari que hi hagin dues
persones que controlin tant la sortida com l'entrada del mercadet.



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.



Serà necessari tenir dispensadors de gels hidroalchòlics a l'entrada del recinte.

a) Qüestions sanitàries:
Els paradistes i la clientela hauran d’extremar les mesures preventives seguint les
recomanacions del Departament de Salut:

Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

Només es permet la instal·lació de parades referent al sector alimentació (fruita i
verdura, embotits, xarcuteria i/o formatges, llegum seca, pesca salada, olives i
conserves i altres (confiteria, dolços, fruits secs, productes ecològics...etc.). Referent al
sector no alimentació tèxtil i moda (moda home, dona i infantil, roba interior....),
accessoris de la persona (bosses, calçat, bijuteria...) i altres (equipament de la llar,
lleure, perfumeria...)
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a) Qüestions generals:



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...)



Cada parada haurà de tenir dispensadors de gels hidroalchòlics.



Les parades de venda amb autoservei, serà el treballador de la parada qui haurà de
prestar el servei.



Les parades amb venda de productes de cosmètica i/o productes de perfumeria no
poden tenir-ne de mostra pels clients.



Les parades de venda del sector tèxtil i similars, els provadors hauran d'utilitzar-se per
una única persona i desprès del seu ús es netejaran i desinfectaran. En el cas que un
client es provi una peça i posterioment no l'adquireixi, el titular de la parada
implementarà les mesures perquè la peça sigui higienitzada abans de tronar-la a
vendre.
2. Per a la clientela:



Per accedir al recinte del mercat serà obligatori portar mascareta.



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.

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.

Número: 2021-1432 Data: 27/05/2021

Han d’utilitzar mascaretes i guants. Després de cada client, han de rentar-se amb gel
hidroalcohòlic o canviar-se els guants.
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1. Per als paradistes:

