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1) Motiu de la norma
El motiu de la present norma, és la de definir les normes d’ús dels
mercadets de venda no sedentària durant el període actiu de la pandèmia
COVID-19.
2) Àmbit d’aplicació.
Aquesta normativa és d’aplicació als mercadets de Bonavista, Torreforta,
Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau.
S’hi podran acollir tots aquells marxants que hagin confirmat la seva
intenció de venir i rebre l’autorització oportuna per part d’ESPIMSA abans
del 30 d’abril de 2020, mitjançant: trucada al Tf:977231551, correu
electrònic: espimsa@espimsa.cat o al WhatsApp :608679216.
Per raons organitzatives, de seguretat i logística, no es podran admetre
nous marxants que no s’hagin compromès abans del 30 d’abril de 2020 a
voler realitzar la seva activitat en els mercats provisionals que es duran a
terme durant el període de la pandèmia COVID-19.
S’acceptaran els compromisos dels marxants que per raons diverses
(Ertes, manca de gènere...) no puguin iniciar les seves activitats abans del
15 de maig de 2020. Els marxants que hagin declarat el seu compromís de
venir i que finalment no hagin dut a terme la seva activitat en els mercats
provisionals que es duran a terme durant el període de la pandèmia
COVID-19, no podran dur a terme l’activitat dels mercadets provisionals,
fins que aquests es retornin a les seves condicions originals, o a que es
plantegi un nou plantejament organitzatiu dels mercadets afectats.
3) Horaris
Els horaris del mercadets seran els següents:
Mercadet de Sant Per i Sant Pau
7:00h a 8:30h Descàrrega de mercaderies i muntatge de parades
8:30h a 9:00h neteja de l’espai
9:00h a 14:00h obertura al públic
14:00h a 15:30h desmuntatge i neteja de l’espai
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Mercadet de Sant Salvador
7:00h a 8:30h Descàrrega de mercaderies i muntatge de parades
8:30h a 9:00h neteja de l’espai
9:00h a 14:00h obertura al públic
14:00h a 15:30h desmuntatge i neteja de l’espai
Mercadet de Torreforta
6:30h a 8:30h Descàrrega de mercaderies i muntatge de parades
8:30h a 9:00h neteja de l’espai
9:00h a 14:00h obertura al públic
14:00h a 15:30h desmuntatge i neteja de l’espai
Mercadet de Bonavista
6:30h a 8:30h Descàrrega de mercaderies i muntatge de parades
8:30h a 9:00h neteja de l’espai
9:00h a 14:00h obertura al públic
14:00h a 15:30h desmuntatge i neteja de l’espai

4) Neteja
S’haurà de fer especialment cura en l’ordre i la neteja de l’espai que
s’ocupa i del seu entorn.
Cada paradista es farà responsable dels seus residus, els quals els
dipositarà en bosses de plàstic que posteriorment portarà a les zones de
contenidors més pròximes.
En el cas del Mercadet de Bonavista, a més a més es disposarà d’un espai
per llençar-hi les caixes de cartró, fusta o plàstic.
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5) Reubicació de parades
Durant el període de la implantació dels mercadets de manera provisional,
no es mantindrà l’espai assignat a cada paradista.
Les parades s’aniran muntant per estricte ordre d’arribada i seguint les
directrius objectives que defineixin els tècnics d’ESPIMSA. I mantenint
sempre les distàncies de 2,50m de separació entre elles.
6) Protocols de seguretat
S’hauran de seguir escrupolosament els protocols definits per ESPIMSA en
tot moment, especialment:
•

Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2,50
metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant
(enfrontant).

•

Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el
seu torn.

•

Obligatorietat d’utilitzar guants per part dels marxants.

•

Mantenir un procediment de neteja intern per fer incidència en la
desinfecció de les instal·lacions, mostradors, vitrines i maquinària de
cobrament.

•

Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere.

•

S’hauran de posar elements separadors entre el client i el producte
exposat.

•

Recomanar

als

treballadors

rentar-se

les

mans

amb

gel

hidroalcohòlic al llarg de la seva jornada laboral per poder-se
desinfectar les mans amb freqüència.
•

Al tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb mocadors de
paper d’un sol ús o amb l’avantbraç. I rentar-se les mans d’immediat.

•

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.

•

Si es tingués febre, tos o dificultat per respirar, s’ha de contactar
d’immediat amb el 061.
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7) Aplicació de tarifes.
El cobrament de les taxes de prestació de serveis de gestió, administració,
seguretat i neteja, als mercadets de venda no sedentària, durant les dues
primeres setmanes (dos dies de mercat), quedarà exempt de cobrament
per part d’ESPIMSA.
Els mercadets afectats per la festivitat del divendres 1 de maig, tindran
perllongada la seva exempció de taxa, una setmana més.
Un cop passades les dues setmanes, es realitzarà una valoració de la
repercussió econòmica que s’està tenint als diferents mercadets i es
traslladarà a l’Ajuntament de Tarragona per a que determini si l’exempció o
reducció de taxes pot continuar o no.
En el supòsit que s’haguessin d’aplicar les taxes passades les dues
setmanes, aquestes serien les que estan regulades per “L’Ordenança
Reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
de l’Ajuntament de Tarragona”.
En el seu Annex III; “Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
sobre la prestació del servei de mercat central i mercats de venda no
sedentària“ es defineixen al punt tercer les següents taxes:
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Aquestes taxes corresponen a les mateixes taxes que es cobraven fins la
data d’avui per metre lineal (ml)
S’adjunten dos exemples il·lustratius de com les taxes no han augmentat,
tot agafant com a base dos exemples de número de parades tipus:
Mercadet de Torreforta
El número de parada tipus és de 3ml d’amplada x 4,00m de fondo
Tarifa pel ml
Tarifa antiga de 34,81€/ml trimestre
3ml x 34,81€/ml trimestre = 104,43 €/trimestre
104,43€/trimestre dividit en 3 mesos = 34,81€/mes
Tarifa pel m2
3m x 4m = 12 m2
12m2 x 0,67€/m2 dia = 8,04 €/dia
8,04€ /dia x 4,30 = 34,6 €/mes
(4,3 és la mitjana de celebració de dies de mercadets que es realitzen en
un mes, ja que hi ha mesos que son de quatre dies i altres que son de cinc
dies)
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Mercadet de Bonavista
El número de parada tipus és Parades de 4ml d’amplada x 6,00m de fondo
Tarifa pel ml
Tarifa antiga de 49,81€/ml trimestre
4ml x 49,81€/ml trimestre = 199,24 €/trimestre
199,24€/trimestre dividit en 3 mesos = 66,41€/mes
Tarifa pel m2
4m x 6m = 24 m2
24m2 x 0,64€/m2 dia = 15,36 €/dia
15,36€ /dia x 4,30 = 66,05 €/mes
(4,3 és la mitjana de celebració de dies de mercadets que es realitzen en
un mes, ja que hi ha mesos que son de quatre dies i altres que son de cinc
dies)

Per tant queda demostrat que les tarifes aplicades per m2 són
lleugerament més beneficioses que les aplicades per ml.

Nota:
Les parades en el període excepcional del COVID-19, han estat definides
de 2,50m d’amplada x 5,m de fondo amb un màxim de 3 números.
Per tant la parada tipus tindrà les següents mides i tarifes diàries:
Parada tipus
7,50m x 5,00 m = 37,50m2
St. Salvador no es modifica 6,00ml x 4,00m de fondo= 24 m2.
Taxa màxima per parada cada dia que es pari (en el supòsit que es cobri la
totalitat de la taxa aprovada)
Bonavista: 37,50m2 x 0,64 = 24,00 €/dia
Torreforta: 37,50m2 x 0,67 = 25,13 €/dia
St. Pere i St. Pau: 37,50m2 x 0,45 = 16,88€/dia
St. Salvador: 24,00m2 x 0,56 = 13,44 €/dia
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8) Període de vigència.
El període de vigència de les presents normes, serà fins que finalitzi la pandèmia
COVID-19 i que es puguin tornar a realitzar els mercadets amb les condicions
normals.

I per a que tingui els efectes oportuns signo la present normativa a
Tarragona, 23 d’abril de 2020.
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