Assumpte:
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, PEL RETORN DELS MERCADETS DE
VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA, QUE HAN ESTAT
SUSPESOS A CAUSA DE LA PANDÈMIA COVID-19.
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1) Objecte del Plec
El motiu del present Plec, és el de definir els
hauran de complir els marxants per poder
sedentaris de Tarragona en la mesura del
compliment a la normativa vigent i a l’establert
per combatre la pandèmia COVID 19 que ha
actuant.

condicionants tècnics que
reobrir els mercadets no
possible, sempre donant
en les directrius marcades
determinat l’administració

2) Antecedents.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant
la consellera Teresa Jordà i Roura fa arribar a l’ajuntament de Tarragona i
de retruc a ESPIMSA una sèrie de consideracions, en relació als mercats
setmanals no sedentaris i a la producció i venda de productes de
proximitat, per fer repensar la decisió en aquells municipis que han decidit
suspendre temporalment aquests mercats setmanals no sedentaris.
En conclusió, l’essència de la missiva és a fi que des dels municipis que a
dia d’avui s’ha suspès el mercat setmanal que es venia fent fins la
declaració de l’estat d’alarma, es pugui tornar a reactivar amb les mesures
que estableix, en aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil.
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3) Condicionants.
El 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 per la COVID-19 i la Resolució
SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, ocasiona que els mercats no
sedentaris hauran de complir amb els requisits següents:
•
•
•
•
•
•

Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació,
begudes, alimentació animal i productes higiènics.
No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb
guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los
Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les
recomanacions del Departament de Salut.
Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 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
formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la
parada
Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera
1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones.
Concretament: o caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts
d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta
quan sigui viable; o només es podrà accedir a través de punts (un o més,
segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no
permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de
l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre
suficient de persones.

Per tant per poder donar compliment als condicionants descrits, des de ESPIMSA
s’han reubicat els mercadets de Bonavista, de Torreforta i de St. Pere i St. Pau,
per tal de buscar indrets on es pugui garantir les exigències definides per
Protecció civil de la Generalitat i poder així reobrir-los en les condicions de
seguretat marcades per Protecció Civil.

-3-

Aquestes reubicacions són les següents:
Mercadet de Bonavista a dins el Parc de la Coma (Bonavista)

Hi aniran reubicades 44 parades de fruita i verdura, 16 d’alimentació i 2 de productes
higiènics, que es situaran a la zona d’aparcament i al perímetre del parc més pròxim a
Bonavista. Concentrant les 62 parades a la zona sud del parc i deixant la zona nord
com aparcament dels vehicles visitants, deixant el descampat de l’altre costat de la
carretera per l’aparcament de vehicles dels paradistes.
L’amplitud de l’espai del parc, ens permet poder muntar parades de 7,5m (3 places
d’aparcament de 2,50m) com a màxim, separades 2,50 m i separades de les frontals a
una distància de 6,00m.
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Mercadet de Torreforta al soterrani del mercat de Torreforta i ocupar
temporalment les parades buides del mercat de Torreforta.

Al soterrani de l’edifici del mercat de Torreforta, hi aniran 17 parades de fruita i verdura
i 5 d’alimentació.
Les parades seran de 7,5m (3 places d’aparcament de 2,50m) com a màxim,
separades 2,50 m i separades de les frontals a una distància de 6,00m.

A la planta del mercat de Torreforta hi ha 4 parades buides que es podran ocupar
ocasionalment, prioritzant les parades que garanteixin tres dies o més d’oferta de
producte fresc.
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Mercadet de St. Pere i St. Pau al Camí del Pont del Diable (entre el centre cívic i
l’institut de St. Pere i St. Pau).

Hi aniran reubicades 12 prades de fruita i verdura i 6 d’alimentació
Les parades seran de 7,5m (3 places d’aparcament de 2,50m) com a màxim,
separades 2,50 m i separades de les frontals a una distància de 6,00m.
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Mercadet de Sant Salvador, al mateix indret de sempre, però adoptant les
mesures necessàries per donar compliment al descrit per Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya.

Es tracta de mantenir les 5 parades de fruita i verdura i 1 d’alimentació amb una
reubicació al mateix mercadet però que garanteixi els requisits de Protecció civil.
Mercat de Corsini.
Actualment no te parades d’alimentació, per aquesta raó no es pot obrir cap parada en
l’actualitat.
4) Requisits.
Per tal de poder optar al retorn de l’activitat de marxants als mercadets de
venda no sedentària de la ciutat de Tarragona, cal complir els següents
requisits:
•
•
•
•
•

•

Ser titular en l’actualitat d’una parada als mercadets no sedentaris
gestionats per ESPIMSA al mateix mercadet que s’hi vulgui optar.
Muntar parades com a màxim de 7,50ml x 5,00 de fondo.
Realitzar l’activitat exclusiva de venda d’alimentació, begudes, alimentació
animal i productes higiènics.
No es podrà parar ni taules ni cadires.
Haurà de comunicar prèviament a ESPIMSA, mitjançant; trucada al
Tf:977231551, correu electrònic: espimsa@espimsa.cat o al
WhatsApp del Tf:608679216 la seva intenció de venir i rebre
l’autorització oportuna.
Complir els requisits establerts en el protocol d’actuacions als
mercadets en referència a les mesures de compliment de prevenció
de la pandèmia COVID-19.
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Notes:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

L’incompliment de la implantació de les mesures de prevenció
establertes protocol d’actuacions als mercadets, o l’incompliment de
les directrius marcades pels serveis tècnics d’ESPIMSA, serà motiu
d’expulsió del mercadet per part dels serveis tècnics d’ESPIMSA.
ESPIMSA podrà modificar la ubicació del mercadet de Sant Pere i
Sant Pau, retornant-lo a l’entorn de la plaça Cuba, si detecta que els
marxants autoritzats estan per sota o igual al 50% de l’ocupació.
ESPIMSA podrà modificar la ubicació del mercadet de Sant Pere i
Sant Pau, a un altre indret millor comercialment si es donés el cas
de tenir els permisos municipals pertinents.
ESPIMSA podrà modificar la ubicació del mercadet de Bonavista
retornant-lo al seu lloc original, si detecta que els marxants
autoritzats estan per sota de les 15 parades.
ESPIMSA podrà anul·lar el mercadet de Bonavista si es donés el cas
que aquest, hagués generat un excés de visitants i/o de
desplaçaments de la població de l’entorn.
La ubicació de les parades es farà correlativa i serà per ordre
d’arribada al mercadet, i seguint sempre les instruccions dels serveis
tècnics d’ESPIMSA.
Els 15 primers dies de la implantació dels mercadets d’alimentació i
productes higiènics, seran exempts de taxes.
Passats 15 dies de la implantació dels mercadets, es valorarà
l’impacte econòmic que estant tenint i es traslladarà a l’ajuntament
de Tarragona per a que valori si pot subvencionar part de la taxa per
prestació de serveis.
En el supòsit que passats 15 dies s’apliqués la totalitat de la taxa o
aquesta fos subvencionada parcialment, el còmput es faria per
metres quadrats, comptant parades de 2,50m de lineal per 5,00m de
fondo, amb un màxim de tres parades per marxant.

I per tant signo el present plec a Tarragona, 21 d’abril de 2020.
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