
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LES TRANSMISIONS 
D'AUTORITZACIONS PER L’ÚS PRIVATIU DE LES PARADES DELS MERCATS 
PERIODICS DE TARRAGONA 
 
1.- OBJECTE DE L'AUTORITZACIÓ. 
L’objecte de l’autorització és l’ocupació privativa de domini públic de les parades dels 
Mercats Periòdics de la Ciutat de Tarragona per l’exercici de l’activitat comercial 
permesa per l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al Municipi  de 
Tarragona que es detallen en el Plec de clàusules tècniques de la present autorització. 
 
Els deures i facultats dels autoritzats són els que es desprenen de l'Ordenança 
Reguladora de la venda no sedentària al Municipi  de Tarragona. 
 
S’incorpora com a Annex 1 del present Plec la documentació gràfica relativa a l’espai 
per habilitar-ne l’ús. Entre la documentació que s’incorpora hi ha: 
 

 Plànol de localització de les parades en els Mercats 
 
2.- PREU DE TRANSMISSIÓ. 
Els preus de licitació sol·licitats pels diferent titulars i mercats son els següents:  
 
Corsini Dimarts: 
Lot 1.- parades 6-7-8 (21m2)   destinada a la venda de Roba i confecció, per un preu 
de 2.000€. 
 
Lot 2.- parades 26-27-28 (21m2)   destinada a la venda de Roba i confecció, per un 
preu de 10.000€. 
 
Lot 3.- parades 40-41-42-43 (28m2) destinades a la venda de Roba i confecció, per un 
import de 2.500€ 
 
Lot 4.- parades 53-54-55-56 (28m2) destinades a la venda de Roba i confecció, per un 
import de 3.000€ 
 
Lot 5.- parades 117-118-119-120 (28m2) destinades a la venda de ferreteria i plastics, 
per un import de 5.000€ 
 
Lot 6.- parades 154-155-156-157-158-159 (42m2) destinades a la venda de Roba i 
confecció, per un import de 10.000€ 
 
Lot 7.- parades 176-177-178-179-180-181-182 (49m2) destinades a la venda de roba i 
confecció i marroquineria, per un import de 4.000€ 
 
Lot 8.- parades 208-209-210-211-212 ((35m2)) destinades a la venda de 
marroquineria, per un import de 2.500€ 
 
Lot 9.- parades 234-235-236 (21m2) destinada a la venda de Roba i confecció, per un 
preu de 8.000€. 
 
Lot 10.- parades 241-242-243-244 (28m2) destinades a roba i confecció, per un preu 
de 4.000€  
 
Corsini Dijous.  
Lot 11.- parades 6-7-8 (21m2)   destinada a la venda de Roba i confecció, per un preu 
de 2.000€. 



 
 
Lot 12.- parades  36-37-38-39 (28m2) destinades a roba i confecció, per un preu de 
8.000€ 
 
Lot 13.- parades 117-118-119-120 (28m2) destinades a la venda de ferreteria i 
plastics, per un import de 5.000€ 
 
Lot 14.- parades 154-155-156-157-158-159 (42m2) destinades a la venda de Roba i 
confecció, per un import de 10.000€ 
 
Lot 15.- parades 176-177-178-179-180 (35m2) destinades a roba i confecció, per un 
import de 4.000€ 
 
Lot 16.- parades 192-193-194-195-196 (35m2) destinades a roba i confecció, per un 
import de 2.500€ 
 
Lot 17.- parades 208-209-210-211-212 (35m2) destinades a la venda de 
marroquineria, per un import de 2.500€ 
 
Lot 18.- parades 225-226-227-228 (28m2) destinades a roba i confecció, perfumeria i 
neteja , per un import de 3.000€ 
 
Lot 19.- parades 233-234-235-236 (28m2) destinades a roba i confecció, per un import 
de 8.000€. 
 
Lot 20.- parades 237-238-239-240-241 (35m2) destinades a la venda de Roba i 
confecció i complements, per un import de 5.999€  
 
Lot 21.- parades 295-296-297-298-299-300 (42m2) destinades a la venda de 
Marroquinaria, per un import de 5.000€ 
 
 
Sant Pere i Sant Pau Divendres. 
Lot 22.- parades 10-11-12-13 (32m2) destinades a la venda ferreteria i especies, per 
un import de 4.000€ 
 
Lot 23.- parades 162-163-164-165-166-167-168-169 (64m2) destinades a la venda de 
fruita i verdura, per un import de 12.000€ 
 
Lot 24.- parades 180-181-182-183-184-185-186 (56m2) destinades a la venda de 
fruita i verdura i mel, per un import de 10.000€ 
 
Torreforta Dissabte. 
Lot 25.- parades 47-48-49-50-51 (60m2) destinades a fruita i verdura, per un import de 
12.000€ 
 
Lot 26.- parades 79-80-81 (36m2) destinades a marroquineria i tèxtil, per un import de 
1.500€ 
 
Lot 27.- parades 87-88-89-90 (48m2) destinades a Roba i confecció, per un import de 
2.000€ 
 
Lot 28.- parades 173-174-175 (36m2) destinades a la venda de Roba i confecció, per 
un import de 1.000€ 



Lot 29.- parades 224-225-226 (36m2) destinades a Sabateria, per un import de 2.000€ 
 
Lot 30.- parades 252-253-254 (36m2) destinades a Roba i confecció, per un import de 
2.000€ 
 
Bonavista Diumenge. 
Lot 31.- parades 9-10 (48m2) destinades a la venda de fruites i verdures, per un 
import de 9.000€ 
 
Lot 32.- parades 34 (48m2) destinades a la venda de fruites i verdures, per un import 
de 3.000€ 
 
Lot 33.- parades 35-36-37 (72m2) destinades a la venda de fruites i verdures, per un 
import de 3.000€ 
 
Lot 34.- parades 56-57 (48m2) destinades a la venda de fruites i verdures, per un 
import de 10.000€ 
 
Lot 35.- parades 85-86 (48m2) destinades a la venda de Bar, per un import de 
12.000€ 
 
Lot 36.- parades 111-112 (48m2) destinades a la venda de Fruita i Verdura, per un 
import de 6.000€ 
 
Lot 37.- parades 122-123-124-125 (72m2) destinades a la venda de fruites i verdures, 
per un import de 15.000€ 
 
Lot 38.- parada 141 (24m2) destina a la venda de Pesca Salada, per un import de 
6.000€ 
 
Lot 39.- parades 161-162-163 (72m2) destinades a la venda de fruites i verdures, per 
un import de 6.500€ 
 
Lot 40.- Fora de concurs 
 
Lot 41.- parades 342-343-344 (72m2) destinades a la venda de marroquineria, per un 
import de 4.000€. 
 
Lot 42.- parades 393-394 (48m2) destinades a ferreteria i plastics, per un import de 
5.000€ 
 
Lot 43.- parades 395-396-397 (72m2) destinades a la venda de sabateria, per un 
import de 6.000€. 
 
Lot 44.- parades 410-410b (48m2) destinades a roba i confecció, per un import de 
25.000€ 
 
Lot 45.- parades 481-481b (48m2) destinades a sabateria, per un import de 25.000€ 
 
Lot 46.- Fora de concurs 
 
Lot 47.- parades 689-690 (48m2) destinades a roba i confecció, per un import de 
4.500€ 
 



Lot 48.- parades 693-694 (48m2) destinades a roba i confecció, per un import de 
2.000€ 
 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DEL BENS DE DOMINI PÚBLIC AFECTATS. 
Els espais objecte estan situats en els Mercadets a continuació relacionats: 
 
Corsini Dimarts, Corsini Dijous, Sant Pere i Sant Pau Divendres, Torreforta Dissabte, 
Bonavista Diumenge,  
  
Els espais han d’ésser destinats exclusivament als fins de les activitats objecte 
d’aquesta autorització, sempre amb subjecció a les condicions d’ús determinades en el 
plec de prescripcions tècniques. 
 
La autorització s’atorga salvant els drets de propietat i sense perjudici d’altri, i no 
implica cessió del domini públic ni de les facultats dominicals sobre els edificis i resta 
de béns o instal·lacions municipals. Així mateix, l’autoritzat s’obliga a utilitzar per si 
mateix l’espai objecte de l’autorització i, pel que fa a les transmissions de l’autorització 
s’estarà al disposat a l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al Municipi  de 
Tarragona. 
 
4.- DESPESES DE MANTENIMENT  A  ASSUMIR PEL CONCESSIONARI 
El concessionari haurà d’abonar mensualment la tarifa corresponent a les despeses 
comunes generades, referents a despeses de manteniment, neteja, subministraments, 
personal i altres despeses comunes de funcionament. 
 
La tarifa inicial fixada serà en cada mercat la següent: 
 
Corsinis Dimarts i/o Dijous ................................ 1,11€m2/dia 
Sant Pere i Sant Pau ......................................... 0,45€m2/dia 
Torreforta ........................................................... 0,67€m2/dia 
Bonavista ........................................................... 0,64€m2/dia 
 
Aquest import s’actualitzarà anualment d’acord amb els costos reals generats durant 
l’exercici, en relació als costos previstos.   
 
Els imports resultants seran aprovats en sessió del Consell d’Administració 
d’ESPIMSA i notificats als concessionaris 
 
Les despeses generals es liquidaran per part d’ESPIMSA o entitat que la succeeixi en 
la gestió dels Mercats i a les mateixes se’ls afegirà l’IVA corresponent. 
 
 
 
5. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI. 
a.) El concessionari haurà de sotmetre's a les prescripcions contingudes en 
l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al Municipi  de Tarragona, i altres 
disposicions concordants. S’adjunta com annex 2, l'Ordenança reguladora de la venda 
no sedentària al Municipi  de Tarragona. 
b.) El concessionari tramitarà i obtindrà, al seu càrrec, les corresponents llicències . 
c.) El concessionari ha de tenir inscrit l’establiment per a l’activitat que desenvolupa en 
el Registre sanitari municipal durant la vigència de la concessió, en el cas de tractar-se 
d'alimentació. 
d.)També seran per compte del concessionari la neteja de l’espai objecte de cessió. 



e.) El concessionari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria fiscal, laboral, de seguretat social i seguretat alimentària. 
f.) Així mateix, el concessionari haurà de tenir en vigència, en tot moment, totes les 
llicències i autoritzacions administratives necessàries per l'exercici de la seva activitat. 
h.) Les instal·lacions que el concessionari consideri necessàries i no estiguin 
contemplades de forma 
expressa als punt 1.1 i 1.2 d’aquest plec de clàusules tècniques, aniran a càrrec de del 
concessionari. 
 
 
6.- ASSEGURANCES. 
Tenir concertada una pòlissa d'assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat 
civil pels danys i/o perjudicis en el domini públic que es puguin produir a conseqüència 
de l'execució de l’activitat, per un import mínim de 300.000 euros. L’assegurança ha 
d’estar vigent durant tota la durada de la concessió i el pagament de les primes serà a 
càrrec del concessionari. 
 
No haurà de figurar entre les exclusions de la pòlissa, ni com exclusions generals a 
totes les cobertures, ni com exclusions especials, cap exclusió que afecti a les 
obligacions que l’adjudicatari hagi d’acomplir de conformitat amb les prescripcions 
tècniques d’aquest concurs i per les quals pugui ser reclamada civilment. 
 
Es cobrirà expressament la responsabilitat derivada del servei de menjars – 
manipulació d’aliments, es a dir, pels danys i perjudicis derivats d’intoxicació 
alimentària, en el cas de parades d'alimentació. 
 
Qualsevol modificació que pogués afectar a elements essencials del contracte 
d’assegurança haurà de ser comunicada i acceptada expressament per ESPIMSA, 
podent-se derivar les responsabilitats pertinents en cas contrari. 
 
 
Tarragona Octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Administrador-Gerent 
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