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ÀREA FUNCIONAL Comerç
IDENTIFICACIÓ

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Aprovació de la modificació temporal de la ubicació de les parades i extensió del mercat de La
Garriga a partir del 13 de Juny 2020.
ANTECEDENTS
Primer. El Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19, va comportar que el
mercat de venda no sedentària quedés suspès a excepció de les parades d’aliments frescos,
en virtut de les resolucions SLT720/2020, d’11 de març i SLT720/2020, de 13 de març del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per les quals, els mercats de venda no
sedentària, anomenats també mercats setmanals, podran realitzar la seva activitat de
subministrament de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació
expressa per l'autoritat competent, i sempre i quan es garanteixi les mesures de
distanciament social.
Segon. L’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, “para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, estableix
literalment a l’aticle 11.5:
“En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de
venta no sedentaria, comúnmente llamados mercadillos, que ya hubieran reiniciado su
actividad conforme a lo dispuesto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, o la reinicien
por decisión del Ayuntamiento correspondiente a partir de la entrada en vigor de la
presente orden, se garantizará la limitación a un tercio de los puestos habituales o
autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el
mantenimiento de la distancia social de dos metros.
Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para
el ejercicio de esta actividad, de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada
limitación.
A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer su actividad, el
Ayuntamiento podrá priorizar aquellos que comercializan productos alimentarios y de
primera necesidad, asegurando que no se manipulen los productos comercializados en
los mismos por parte de los consumidores.
Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y
condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y
distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.”
Tercer. L’ordre SND/458/2020, de 30 de maig, “para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
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aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”, estableix
literalment a l’article 11.5:
“Condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comerciales minoristas y
de actividades de servicios profesionales abiertos al público, que no tengan la condición
de centros y parques comerciales.
5. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o
de venta no sedentaria, comúnmente llamados mercadillos, que ya hubieran reiniciado su
actividad conforme a lo dispuesto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, o la reinicien por decisión
del Ayuntamiento correspondiente a partir de la entrada en vigor de la presente orden, se
garantizará la limitación a la mitad de los puestos habituales o autorizados, limitando la
afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de
dos metros.
Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para
el ejercicio de esta actividad, de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada
limitación.
A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer su actividad, el
Ayuntamiento podrá priorizar aquellos que comercializan productos alimentarios y de
primera necesidad, asegurando que no se manipulen los productos comercializados en
los mismos por parte de los consumidores.
Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y
condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y
distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.”
Quart. El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de juny, “de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, estableix literalment a l’article 11:
Artículo 11. Establecimientos comerciales.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de
los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de
artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que
aquellas determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores
mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas
para prevenir los riesgos de contagio.
Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades de
los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la vía
pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos.
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Cinquè. Per a l’adaptació de les superfície del mercat a les exigències de la normativa es
presenten els plànols de superfícies en annex i es fa el càlcul d’amidaments:
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MERCAT ADAPTAT COVID19
Superfície total del mercat: 11.086,72m2
Càlcul aforament: Calculat a partir d’una circumferència de radi de 2 metres entorn de
la persona: 12.56
Aforament total del mercat: 11.086,72m2 dividit per 12,56, que dona un número de
882,70 persones d’aforament, garantint la distància interpersonal.
MERCAT EN CONDICIONS NORMALS
Superfície total: 4.342,71m2
En superfície de 4.342,71m2 hi havia en situació normal de mercat 64 parades, pel que
en superfície ampliada i adaptada a escenari COVID19, mantenint la proporció
establerta cabrien 54,46 parades. Es detalla delimitacions i superfície en plànols
annexos.
Del total de les parades del mercat, es comptabilitzen 4 parades no actives (baixes que
per ara no s’han cobert amb nova convocatòria), i un total de 7 parades més que no
tenen intenció d’assistir al mercat setmanal per diferents motius, pel que el total
parades de les que es preveu assistència en les properes edicions del mercat és de 53.
Es detallen titulars i situació en document annex.
Sisé. Per adaptar el mercat a les condicions establertes per la normativa detallada també és
necessari un canvi d’ubicació de les diferents parades al nou espai . D’altra manera no es
poden garantir les mesures de seguretat. A tal efecte, s’ha procedit a la reorganització de
parades i canvi emplaçament d’acord amb el plànol adjunt, que inclou totes les parades
actives, tot i que consta que 7 de les parades no assistiran al mercat de moment. Es deixaran
2 metres entre parada i parada (laterals) i un espai de mínim 4 metres enfront de les parades
per garantir mobilitat dels visitants.
Setè. El 10 de juny, la tècnica mitjana de Promoció econòmica ha emès informe tècnic,
d’acord amb les indicacions de l’auxiliar tècnic del mercat, amb les conclusions següents::
-La proposta de nova ubicació i ús de la superfície permet complir amb la normativa vigent
establerta en fase 2, sempre i quan no es permeti l’accés al recinte dels titulars de les
parades que no han mostrat interès en assistir al mercat en aquesta fase o bé no han estat
localitzats.
- La proposta de nova ubicació i ús de la superfície permet complir amb la normativa vigent
establerta per a la fase 3 i posterior en el moment de signar aquest informe, inclús amb
presència dels titulars de les parades que no han mostrat interès en assistir al mercat en fase
2 o bé no han estat localitzats
- Per assegurar l’adopció de les mesures organitzades necessàries per evitar aglomeracions i
garantir que clients i treballadors mantinguin una distància de seguretat d’almenys 1,5
metres entre ells i que, en cas de que no es pugui mantenir la distància es prenguin les
mesures d’higiene adequades per tal de prevenir riscs de contagi és necessari el suport de:
a) 2 persones al moment del muntatge i col·locació de les infraestructures que
marquen el límit perimetral del mercat a banda de l’assentador i persona de suport
que s’assigni des de l’àrea

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

3/6

Codi de verificació
0F70594F064N1K3P09YS
Procediment
2630 Trasllats de parades dels mercats ambulants
Expedient núm.
Document
4237/2020
50204/2020

F_RESOLUCION

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

b) 2 persones informadores en horari de funcionament del mercat per garantir el
compliment de les mesures, a banda de l’assentador i persona de suport que
s’assigni des de l’àrea
c) Dotació de 4 policies per tasques de suport als accessos
d) Dotació de les tanques necessàries per a la delimitació del perímetre del mercat i la
limitació de cues i accés a producte per a les parades d’alimentació
D’altra manera no és aconsellable dur a terme el mercat en aquestes condicions ja que no es
podria garantir la seguretat.
La durada de les mesures proposades haurà de ser fins que s’estimi oportú per les autoritats
competents.
I proposa:
1. Ampliació dels límits del mercat establerts en l’Ordenança Reguladora del
Mercat no sedentari de la Garriga als següents indrets: Plaça de les Oliveres,
Carrer Nostra Senyora de la Salut, Plaça Josep Maurí Serra, plaça del Silenci i
entorns de l’EMM i de l’Auditori de Música, plaça de Can Dachs, d’acord amb
plànol adjunt. (doc. 47584/2020)
2. Aprovació canvi d’ubicació de parades tal com es grafia al plànol annex.
3. Adhesió al protocol seguretat que s’ha redactat per al compliment de les
mesures sanitàries exigides.
4. Aprovació del tancament perimetral del mercat i els accessos al mateix ubicats
a:
- Carrer Centre (delimitant inici parades)
- Passeig dels Til·lers davant el número 13
- Passeig dels Til·lers/Plaça de les Oliveres
- Plaça del Silenci/carrer Nostra Senyora de la Salut
5. Limitar l’aforament al mercat de 822 persones.
6. Aprovació de l’horari de venda de productes que serà de 8.30 a 14.00 h, amb un
horari preferent per a majors de 65 anys de 8 a 11h
7. L’ús exclusiu de tanques i cintes necessàries per al perímetre del mercat i de les
parades de fruita tal com s’ha fet fins ara.
8. La dotació de personal de suport necessari per a garantir el bon funcionament
del mercat, de les 07:00 a les 14:00 hores els dissabtes.
9. L’aprovació d’un equip de neteja extra per a cobrir l’ampliació perimetral del
mercat
10. Establir que el no compliment amb els requisits establerts per la normativa
vigent i les recomanacions de l’ajuntament pot ser motiu d’expulsió al mercat.
11. En compliment de la normativa, donar trasllat de l’acord al Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya
Es proposa també el trasllat de la Resolució/Decret a:
- Policia municipal per a suport en el control del mercat i la retirada de vehicles del
perímetre
- Àrea de Medi Ambient per a la neteja extra i la disposició de contenidors d’orgànica, plàstic
i rebuig
- Àrea de via pública per a l’ocupació de carrers zona blava els dissabtes
Vuitè. Consten en aquest expedient, el plànol d’ubicació de les parades , amb referència
interna 47584/2020 i el plànol de superfície, document amb referència interna 50186/2020.
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Novè. Per Resolució d’alcaldia, núm. Alc/610/2020, de data 5 de juny de 2020, es va aprovar
la modificació temporal de la ubicació de parades i extensió dels límits del mercat, i es va
donar conformitat al “PROTOCOL DE SEGURETAT I HIGIENE EN MOTIU DE LA COVID- 19 EN
L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA GARRIGA”, document diligenciat
amb referencia interna 48880/2020 (Exp. 3938/2020)
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Aquesta Resolució i el protocol annex, es va notificar individualment als paradistes que
consten en la relació del document número 47361/2020 de l’expedient 3938/2020. Així
mateix ha estat publicada a l’e tauler i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

FONAMENTS JURÍDICS
Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada por la COVID-19.
L’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, “para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
L’ordre SND/458/2020, de 30 de maig, “para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”
Ordenança reguladora del Mercat no sedentari de La Garriga.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en
qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent de
procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar l’ampliació temporal dels límits
del mercat no sedentari de la Garriga als següents indrets: Plaça de les Oliveres, Carrer
Nostra Senyora de la Salut, Plaça Josep Maurí Serra, plaça del Silenci i entorns de l’EMM i de
l’Auditori de Música, plaça de Can Dachs
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Segon. Aprovar el canvi temporal d’ubicació de parades del mercat setmanal no sedentari
d’acord amb les mesures proposades en l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
d’aquesta resolució i els plànols d’ubicació de parades ( Doc. 47584/2020) i de superfície
(Doc. Núm. 50186/2020)
Tercer. Autoritzar la instal·lació de les parades a partir del proper 13 de juny del corrent
d’acord amb la relació que consta en el document intern 50188/2020.
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Quart. Notificar individualment la present resolució als i les paradistes que consten en la
relació del document número 50188/2020, conjuntament amb la còpia del Protocol aprovat
en l’apartat anterior.
Sisè. Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis electrònics (E-TAULER) i a la seu
electrònica de l’Ajuntament
Setè. Traslladar al Departament de Comerç, Seguretat ciutadana, Medi Ambient i Via
Pública la present resolució, als efectes de donar compliment a les mesures destinades a la
implantació de l’ampliació temporal del mercat setmanal.
Vuitè. Comunicar la present resolució al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Novè. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
12-06-2020 09:39:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
12-06-2020 11:49:00
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