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EDICTE SUSPENSIÓ MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA FORA D’ESTABLIMENT 
COMERCIAL DEL DIVENDRES SANT I LA FIRA EL MERCADAL DE TORÀ DEL 10 
D’ABRIL DE 2020 
 
Es fa saber, per al coneixement general, que s’ha suspès el mercat de venda no sedentària 
fora d’establiment comercial del Divendres Sant i la fira “El mercadal  de Torà” del dia 10 d’abril 
de 2020, arran de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID_19. 
 
La Resolució d’alcaldia literalment diu el següent: 
 
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 52/2020 
 
SUSPENSIÓ DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA FORA D’ESTABLIMENT 
COMERCIAL DEL DIVENDRES SANT I LA FIRA “EL MERCADAL” 
 
ANTECEDENTS 
 
Cada Divendres Sant, des de fa més de 100 anys, es celebra a Torà un mercat/fira tradicional 
que aplega una gran quantitat de parades de venda ambulant i un nombrós públic assistent 
que fan que s’omplin la majoria de carrers i places de la vila, convertint-se també en un acte 
festiu i de relació social de primera magnitud. En els darrers anys aquest mercat s’ha 
promocionat des de l’Ajuntament de Torà amb el nom de “Mercadal”. 
 
Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la 
malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància 
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels 
ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut 
pública. 
 
Atès que el dia 11 de març de 2020  l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a 
pandèmia global. 
 
Davant la gravetat de la situació el dia 14 de març de 2020 el Govern de l’Estat ha dictat el 
Real 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 pel COVID-19.  ( BOE núm. 67 de data 14/03/2020).  
 
El Congrés de Diputats en la seva sessió del dia 25 de març de 2020 va acordar l’autorització 
de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.( (BOE núm. 86 
de 28/03/2020) fins les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020, sometent-lo a les mateixes 
condicions establertes en el RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 462/2020, de 17 
de març.  
 
Atès que degut als dies de restriccions de mobilitat i confinament es podria produir una 
acumulació de parades de venda ambulant i de públic que en algunes zones fes molt difícil el 
compliment de les distàncies de seguretat obligatòries. 
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Atès que l’Ajuntament de Torà no disposa de policia municipal ni altre personal habilitat per 
poder fer complir les mesures de seguretat i aforament màxim establerts amb motiu de la 
pandèmia del Covid-19 per la qual cosa, malgrat que la distribució alimentària humana és un 
servei essencial, atès que no es pot garantir el compliment de la Resolució SLT/704/2020, de 
11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els 
esdeveniments multitudinaris i l’art. 10 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 crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 

− Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del 
Règim Local, 

− Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova 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, 

− Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels diputats, per la qual s’ordena la 
publicació de l’acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat per Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març. 

− Llei Orgànica  4/1981,  d’1  de  juny,  dels estats  d’alarma,  excepció  i  setge, 

− Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria 
de salut pública,  

− Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,  

− Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 
66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

− Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s'adopten mesures de 
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.  

− Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2. 

− Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre l’adopció de disposicions i mesures de 
contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
PRIMER.- Per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les 
condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els 
pròxims dies, es suspèn a tots els efectes  el mercat setmanal de venda no sedentària fora 
d’establiment comercial (venda ambulant i de caràcter generalista) del Divendres Sant, així 
com la Fira denominada “El Mercadal” del Divendres Sant previst pel 10 d’abril de 2020. 
 



 
 

Pl. del Vall, 1  - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597 

SEGON.- Prohibir la col·locació de qualsevol tipus de parada a la via pública el dia 10 d’abril 
de 2020, incloses les de venda ambulant de productes alimentaris i de primera necessitat i les 
parades d’associacions, clubs i entitats sense ànim de lucre. 
 
TERCER.- Procedir a retornar les taxes que pel concepte d’ocupació de via pública hagin 
satisfet anticipadament els paradistes. 
 
QUART.- Fer pública aquesta Resolució i publicar-la a la seu electrònica de la corporació, al 
BOP de Lleida per al coneixement general, així com procedir a la seva difusió a través de les 
diferents xarxes de comunicació municipals.  

 
CINQUÈ.- Comunicar la present Resolució a tots/es els/les regidors/es de la Corporació. 

 
SISÈ.- Comunicar aquesta Resolució a la Comunitat Autònoma als efectes de compliment de 
l’establert en l’apartat Segon de l’Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de 
disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
SETÈ.-  Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà 
compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.” 
 
Per la qual cosa es fa públic als efectes del seu coneixement general.  
 
Torà, 1 d’abril de 2020. 
 
L’Alcalde,  
 
 
 
 
 
Magí Csocollola i Andreu 
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