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BASES

QUE REGIRAN LES AMPLIACIONS DE LES PARADES I ELS POSTERIORS

CANVIS D’UBICACIÓ, DE LES D'AUTORITZACIONS PER L’ÚS PRIVATIU DE

LES PARADES DELS MERCATS PERIODICS DE TARRAGONA
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Objecte
L’objecte d’aquestes bases, és regular el tràmit a seguir per tal de procedir a
l’ampliació de llocs de venda ja existents amb parades vacants, així com el
posterior canvi d’ubicació de parades existents a aquelles que continuïn vacants.
Clàusula 1a. Descripció del béns de domini públic afectats
Els espais objecte d’aquestes bases, són les parades vacants relacionades a
l’annex III.
Clàusula 2a. Règim jurídic
La possibilitat d’ampliació de les parades i la possibilitat de canvi d’ubicació de
les mateixes es regula al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants i a l’ordenança reguladora de la venda no
sedentària al municipi de Tarragona. Establint ambdues normes les condicions i
requisits aplicables.
Els dret, deures i obligacions així com les condicions de l’autorització seran les
regulades en l’autorització atorgada al seu dia, així com a l’ordenança reguladora
de la venda no sedentària del municipi de Tarragona i el Reglament de Patrimoni
de l’administració local.
Clàusula 3a. Durada
La durada de l’autorització resultant de l’ampliació i, en el seu cas, del canvi de
lloc, serà la mateixa que l’autorització inicial en cada cas, es a dir, pel temps que
resta de l'autorització principal.
Clàusula 4a. Tarifes
ESPIMSA, d’acord amb l’acord de constitució i els seus estatuts té com a objecte,
entre d’altres, la gestió i administració de mercadets de venda no sedentària a
l'aire lliure en el terme municipal de Tarragona. Com a tal té adscrit l’ús del domini
públic afectat per aquests mercadets, liquidant les corresponents prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari sobre la venda no sedentària exercida
en els mercats no sedentaris periòdics per la prestació del servei de gestió,
administració, seguretat i neteja.
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-

Els imports a liquidar, son fixats per metre quadrat/dia, i l’import de la tarifa és la
recollida per cada Mercat a l’annex IV

-

Les liquidacions s’aprovaran mensualment per la gerència d’ESPIMSA.

-

El pagament de les liquidacions s’efectuarà, en tots els casos, per domiciliació
bancària.

Clàusula 5a. Responsable del seguiment
D’acord amb la disposició addicional segona de l’Ordenança Reguladora de la
Venda no Sedentària al Municipi de Tarragona, l’Empresa de Serveis i
Promocions d’Iniciatives Municipals, SA (ESPIMSA), mitjançant els seu òrgans
competents, assumeix les competències previstes a l’art. 8, així com d’atorgar
les autoritzacions descrites a l’article 11.
Clàusula 6a. Procediment i tramitació
La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci a través
de la web d’ESPIMSA: www.ESPIMSA.cat.
Les persones interessades en l’ampliació dels seus llocs de venda, així com
aquelles que vulguin fer un canvi d’ubicació del mateix presentaran sol·licitud
amb els requisits de la clàusula 15.b) d’aquestes bases.
En primer lloc, es farà la selecció de les persones que volen ampliar la
parada, i seguidament, amb les parades que quedin vacants és procedirà a
valorar els mèrits de les persones que hagin sol·licitat un canvi d’ubicació.
La presentació de la proposició implica la declaració d’acceptació i sense
reserves per part de l’adjudicatari d’haver reconegut i examinat els béns objecte
de l’autorització, de tenir coneixement de totes les seves condicions físiques, i
d’assumir la viabilitat econòmica i tècnica per a dur a terme l’activitat.
Clàusula 7a. Requisits de participació:
6.1. Requisits generals
-

Els interessats han de ser titulars d’un autorització per la venda no sedentària en
algun dels mercadets de Tarragona

-

Han d’haver procedit a la renovació de l’autorització de la parada de la qual és
titular durant aquest any 2021, segons convocatòria publicada per ESPIMSA al
febrer d’aquest any.
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6.2. Requisits específics
-

Per les ampliacions: únicament podran optar a l’ampliació els titulars dels llocs
de venda contigus situats a la mateixa fila del que es trobi vacant.

-

Pels canvis d’ubicació: . La sol·licitud d’aquests canvis i la seva autorització
han d’atendre als criteris següents:

a) Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades
adjacents o amb el comerç sedentari del mateix producte. No es podran situar
al costat de parades que per motiu de l’activitat puguin donar lloc a
competència deslleial. Els tècnics d’ESPIMSA de forma raonada valoraran
aquest fet i determinaran si el canvi és possible o no.
b) Per canvi a vehicles tenda.
c) Que la parada sigui pròxima a espais buits.
Les persones que demanin, de conformitat amb aquestes bases, una
ampliació de parada o un canvi de lloc, no podran participar amb aquestes
parades en el següent procés de subhasta que realitzi ESPIMSA durant
l’any en curs.
Clàusula 8a. Criteris de valoració de les ofertes
8.1 En relació a les ampliacions, els criteris d’adjudicació seran automàtics de
conformitat amb el regulat a l’art. 6.4 del decret 162/2015, de 14 de juliol de venda
no sedentària en mercats de marxants:
.- Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície
més petita respecte els de superfície més gran.
.- Si les persones interessades en l’ampliació són titulars de venda per als llocs
d’igual superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera.
8.2 En relació als canvis d’ubicació, els criteris de valoració a l’efecte de
seleccionar la proposició més avantatjosa per a cadascun dels lots són els
següents:
1. Acreditar l’assistència i aprofitament a cursos de formació organitzats per
administracions o institucions públiques en matèria de comerç ambulant i de la
resta de normativa sectorial aplicable. Fins 60 punts.
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2.-Disposar d’un Pla d’empresa: Presentació d’una Memòria en què hi consti
l’activitat, la inversió i els costos del resultat de l’explotació, el grau d’inversió, i
la disponibilitat d’instal·lacions desmuntables adequades i proporcionals al
desenvolupament de l’activitat comercial ambulant.
Fins a 10 punts, depenent de la maduresa de la proposta i de la qualitat de la
inversió proposada. Pel que fa a la inversió, en cas de ser adjudicatari, la
proposta prevista a la memòria serà obligatòria per l’adjudicatari.
3.-Valor estètic i equipament tecnològic de la instal·lació: Fins a 10 punts en
funció de la seva integració en el conjunt del mercat i la innovació tecnològica
que es proposi. La proposta també serà obligatòria per l’adjudicatari
4.- Disposar d’un distintiu de qualitat o d’origen en relació al producte. El distintiu
d’origen es valora quan la zona de producció del producte està ubicada almenys
en un dels termes municipals de la demarcació de Tarragona. Fins a 10 punts.
5.- Comercialització de productes ecològics. Fins 10 punts
6.- Comercialització de productes locals o autòctons produïts a la demarcació de
Tarragona. Fins 10 punts
7.- Formar part dels col·lectius més vulnerables i amb majors dificultats d’accés
al mercat de treball. Fins 10 punts. A títol enunciatiu, s’entendran inclosos en
aquest col·lectius, els següents:
o
o
o
o
o

Joves amb dèficit de formació i joves menors de 30 anys. 2 punts
Dones. 2 punts
Desocupats amb una antiguitat mínima d’un any. 2 punts
Persones amb discapacitat. 2 punts
Famílies monoparentals, nombroses, i persones amb menors a càrrec o amb
persones grans. 2 punts

TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA 120
L’Ajuntament tindrà la facultat de declarar desert el concurs, per raons
degudament motivades.
La ubicació serà, per a cada lot/parada, la prevista a l’annex III.
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Clàusula 9a. Requisits de les sol·licituds
a) Lloc i termini de presentació

Les persones i/o empreses interessades presentaran les seves proposicions de
dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores, a les Oficines d'ESPIMSA
(Passatge Cobos 4, 43001 Tarragona) dins el termini de 20 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta licitació a la
www.ESPIMSA.cat. Si l’últim dia d’aquest termini fos inhàbil, quedarà prorrogat
fins al primer dia hàbil següent.
D’acord amb l’article 80.4 del RGLCAP, si la persona o l’empresari presenta la
documentació per correu, el mateix dia que en faci el dipòsit a l’oficina de correus
haurà d’adreçar a ESPIMSA una comunicació a l’adreça de correu electrònic
mercadets@mercatsdetarragona.cat en què acrediti la data de presentació de la
documentació a l’oficina de correus i que la seva tramesa s’efectua dins del
termini establert per a la seva presentació així com el núm. de certificat. La
manca de compliment d’aquest requisit de comunicació comportarà que no
s’admeti la proposició rebuda per l’Ajuntament amb posterioritat a la data i hora
límits establerts d’aquesta clàusula
b) Formalitats i documentació
.- En relació a les ampliacions:
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud on faci
constar:
AMPLIACIO DE PARADA.
PARADA amb la qual vol ampliar la seva autorització.
m2 que vol ampliar.
PARADA QUE OCUPA.
PERSONA LICITADORA
DATA I SIGNATURA
A la sol·licitud acompanyarà la declaració responsable (ANNEX I) degudament
signat.
.- En relació amb els canvis de lloc:
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, optant com a
màxim a 5 lots/parades, ordenades per ordre de preferència. En el benentès que
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si alguna parada de la llista ha sigut ocupada en la fase d’ampliació, participarà
a la licitació amb les altres, per l’ordre que hagi especificat.
A la sol·licitud hauran de fer constar:
CANVI D’UBICACIÓ.
PARADES A LES QUE OPTA, PER ORDRE DE PREFERÈNCIA (MÀXIM 5)
PARADA QUE OCUPA
PERSONA LICITADORA
DATA I SIGNATURA
A la sol·licitud acompanyarà la declaració responsable (ANNEX I) degudament
signat.
així com l’ANNEX II amb la documentació que acrediti les circumstàncies que
al·leguen a efectes de valoració.
c) Examen de les sol·licituds

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, els tècnics d’ESPIMSA ,
verificaran que la declaració responsable està signada vàlidament.
ESPIMSA comprovarà d’ofici que efectivament la persona interessada ha
procedit a la renovació de la seva autorització durant aquest any de conformitat
amb les bases publicades a la web d’ESPIMSA en data 8 de febrer de 2021 i que
compleix els requisits demanats en aquesta licitació a la clàusula 7a. En cas
contrari serà exclosa del procediment.
ESPIMSA procedirà a la valoració per part dels Serveis Tècnics en relació als
criteris de valoració que hagin estat convenientment acreditats. Podran sol·licitar
a les persones i/o empreses admeses, els aclariments que considerin necessaris
en relació a les ofertes presentades. Podran també, si ho consideren convenient,
sol·licitar els informes que estimin oportuns per a la seva valoració.
En aquells casos en què no resulti admissible cap de les ofertes, es declararà
deserta la licitació.
.- Es procedirà en primer lloc a l’obertura dels sobres que demanin
ampliació de la parada.
.- Seguidament es procedirà a l’obertura dels sobres corresponents a les
sol·licitud de canvi d’ubicació. Aquelles sol·licituds referides a les parades que
ja han estat objecte d’ampliació, seran excloses del procediment.
La proposició que resulti adjudicatària en aquest procediment, en tots aquells
aspectes que siguin presos en consideració en el procés de valoració de les
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ofertes i que determini l’adjudicació de l’autorització, serà vinculant per a
l’adjudicatari.
Clàusula 10a. Adjudicació
L’adjudicació s’efectuarà a favor de les proposicions que hagi obtingut la major
puntuació de conformitat amb els criteris de valoració que estableix aquest plec.
Si en l’aplicació d’aquests criteris d’adjudicació es produeix una situació d’igualtat
d’avantatges entre els licitadors es celebrarà un sorteig entre els licitadors
afectats.
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de 2 mesos, comptats des de l'acte
d'obertura del sobre B.
Clàusula 11a. Notificació i publicació
L’adjudicació de l’ampliació o canvi d’ubicació, un cop acordada, es notificarà a
tots els candidats i licitadors, a través del mitjà de comunicació preferent que
hagin indicat a aquest efecte. Aquesta adjudicació es publicarà simultàniament
a la web d’ESPIMSA.
Clàusula 12a. Perfeccionament i formalització
L’atorgament de l’ampliació o el canvi d’ubicació es perfecciona amb la seva
formalització, mitjançant document que s’ajusti amb exactitud a les condicions
de la licitació.
A partir d’aquest moment, l’entitat adjudicatària i ESPIMSA queden obligats al
seu compliment i els hi són d’aplicació les disposicions que regeixen els seus
efectes, compliment i extinció.
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III. EXECUCIÓ
Clàusula 13a. Inici i vigència
L’atorgament de l’ampliació o canvi d’ubicació no eximeix el titular de l’obtenció i
manteniment en vigor de les llicències, permisos i autoritzacions que siguin
legalment exigibles per a l’ús del bé o activitat prevista en els plecs, ni d’aquells
altres que ESPIMSA pugui atorgar per qualsevol altre ús o activitat que no figuri
en aquests.
Sense perjudici d’allò previst a l’apartat anterior, l’execució de l’ampliació o del
canvi d’ubicació, s’iniciarà l’endemà de la data de la seva formalització i serà
vigent fins a la data de la finalització, moment en el qual revertirà l’espai a
ESPIMSA, lliure de càrregues i en bon estat de conservació, prèvia acta de
recepció d’acord amb la clàusula 8a.
Durant la vigència de l’autorització, i quan així ho exigeixi l' interès públic, l’òrgan
que atorga l’autorització podrà acordar-ne la seva modificació, sempre que no
alteri les seves condicions essencials.
Clàusula 14a. Execució
L'execució de l’autorització s'efectuarà a risc i ventura de l’adjudicatari, que
assumirà tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l’activitat
objecte de l’autorització.
L’Ajuntament no l’assegura ni garanteix una recaptació o rendiment mínim.
L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per la falta de pagament de
l’adjudicatari amb proveïdors o altres.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar a ESPIMSA, o
a les persones usuàries. A aquests efectes haurà de subscriure les pòlisses
d’assegurances que siguin necessàries, a més de les previstes en aquest plec.
L’adjudicatari serà responsable únic i exclusiu del compliment de totes les
obligacions laborals legalment establertes en relació als seus treballadors, de les
disposicions vigents en matèria de salaris, retencions i ingressos , seguretat
social i de prevenció de riscos laborals conforme al que es disposa en la Llei
31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció aprovat per RD 39/1997, de 17 de
gener, així com les que es promulguin durant el termini de vigència de
l’autorització i de les seves pròrrogues, i haurà de justificar el seu compliment i
observança cada vegada que sigui requerit.
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Així mateix resta obligat al compliment de les obligacions fiscals i tributàries i
altres de caràcter governatiu o normatiu i a l’obtenció de totes aquelles altres
autoritzacions administratives o equivalents que siguin pertinents d’acord amb la
normativa vigent, de les quals en serà l’únic responsable.
ESPIMSA no tindrà relació jurídica laboral ni d’altra índole amb el personal de
l‘adjudicatari durant el termini de vigència de l’autorització, ni a la seva fi.
Aquest personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari, per tant aquest tindrà
tots els drets i deures inherent a la seva qualitat d’empresari, sense que en cap
cas pugui al·legar-se cap dret per part del personal en relació amb ESPIMSA
concedent, ni exigir-se a aquest responsabilitats de qualsevol classe, com a
conseqüència de les obligacions existents entre l’adjudicatari i els seus empleats,
inclòs en el supòsit de que els acomiadaments o mesures que adopti es basin
en l’incompliment, interpretació o resolució de l’autorització.
L’execució s'haurà de fer d'acord al que estableix el plec de clàusules, el plec de
prescripcions tècniques, l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al
Municipi de Tarragona i les instruccions que per a la seva interpretació es donin
a l’adjudicatari de l’autorització
Clàusula 15a. Deures i drets de l’adjudicatari
Les obligacions de l’adjudicatari són els que estan regulats en els arts. 21-22-23
i 24 de l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària al Municipi de
Tarragona o normativa que el substitueixi.
És obligació de l'usuari aportar i adscriure a la prestació de les activitats el
mobiliari, maquinària, utensilis, existències o mercaderies, i aquells altres béns
o recursos imprescindibles per a dur-les a terme, per a garantir-ne el seu bon fi i
qualitat, així com el personal adequat i necessari; ESPIMSA no respon dels
danys materials, les pèrdues, els robatoris, atracaments o furts d’aquests béns
mobles aportats per l'usuari ni de les pertinences del seu personal.
Clàusula 16a. Facultats de L’Ajuntament de Tarragona
L’ajuntament de Tarragona disposa dels drets i potestats següents:
Rescatar abans del seu venciment si ho justifiquen circumstàncies d'interès
públic. Llevat que el rescat sigui motivat per dol o culpa del/la usuari/a, és
procedent el rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis, d'acord
amb les normes vigents en aquells moments. En aquest supòsit, el/la usuari/a es
compromet a abandonar i deixar lliures els espais en el termini de d'un mes,
comptat a partir de la data de notificació de l'acord de rescat. En altre cas, perdrà
automàticament el dret a rescabalament i indemnització previstos en l'apartat
anterior.
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Imposar al/a la usuari/a les sancions pertinents per raó de les infraccions que
hagi comès, si escau.
Autoritzar les modificacions de l’autorització per raons d’interès públic.
La resta de facultats i drets correlatives a les obligacions del/la usuari/a en
virtut de les clàusules dels plecs i de la normativa aplicable.
Clàusula 17a. Règim d’infraccions i sancions
L'usuari serà responsable i podrà ésser sancionat tan per ESPIMSA,
l’Ajuntament de Tarragona com per altres administracions competents per raó de
la matèria, per qualsevol infracció prevista per l’ordenament jurídic que tingui
relació directa o indirecta amb l’execució de les activitats incloses en
l’autorització.
En cas que l'usuari incompleixi el seus deures i/o obligacions, ESPIMSA i
l’Ajuntament obrirà un període d’actuacions prèvies, donarà audiència a l'usuari
i li concedirà un termini màxim d’un mes perquè esmeni els seus incompliments,
sense perjudici que la corporació pugui adoptar, si escau, aquelles mesures
cautelars que consideri pertinents.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi esmenat l’incompliment,
ESPIMSA i l’Ajuntament podrà iniciar el procediment sancionador corresponent,
d’acord amb el quadre d’infraccions establert en els arts. 25-26-27-28-29-30 i 31
de l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària del Municipi de Tarragona
sobre el domini públic següents.
Clàusula 18a. Extinció i revocació de les autoritzacions
El previst en l’Art. 20 l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària al
Municipi de Tarragona i la resta de causes previstes a la legislació que és
d’aplicació.
Clàusula 19a. Transmissions de les autoritzacions
El previst en l’art. 19 de l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària en el
Municipi de Tarragona.
Clàusula 20a. Prerrogatives de l’administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP i al
RPEL, ESPIMSA té les prerrogatives d’interpretar l’autorització, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-la per raons d’interès públic,
suspendre la seva execució, i acordar-ne la resolució i els seus efectes.
Així mateix, ESPIMSA té la potestat d’inspeccionar en tot moment els béns
objecte d'autorització, d’acord amb l’article 61 del RPEL.
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ANNEX I (SOBRE A)
M O D E L DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ...................................................................................................................,
amb DNI núm......................................., en nom propi, o com a representant de
l’empresa..........................................................,
amb
domicili
a
................................. carrer ....................................... i codi d’Identificació Fiscal
núm. ....................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que l’empresa que represento ha renovat l’autorització de la parada segons
les bases publicades al perfil del contractant d’ESPIMSA de data 8 de febrer de
2021.
I perquè tingui efectes en la present sol·licitud, signo la present declaració sota
la meva responsabilitat.
Tarragona a........................de........................de.........................
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ANNEX II (SOBRE B)
MODEL DE PROPOSICIÓ CRITERIS VALORACIÓ
Aquest document només l’hauran de presentar les persones que demanin
un canvi d’ubicació de la parada.
En/Na ........................................................................... amb DNI núm. ..............
................. expedit a..................amb domicili a efectes de notificació a ............
................................. al carrer ....................................... núm. ...........pis.... ,
telèfon de contacte...........................que actuo en nom propi (o en representació
de) ..............................
EXPOSO:
1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per ESPIMSA, mitjançant
procediment obert, per a l’ampliació i canvi d’ubicació de les parades dels
mercats de venda no sedentària al Municipi de Tarragona, del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives que regiran
l’autorització, i accepto íntegrament els esmentats plecs.
2.- Que en relació amb els criteris no avaluables automàticament acompanyo la
següent documentació que incorporo en aquest sobre d’acord amb l’ordre i la
numeració especificats a la clàusula 7a que és la següent:
a). Acreditació de l’assistència i aprofitament a cursos de formació organitzats
per administracions o institucions públiques en matèria de comerç ambulant i de
la resta de normativa sectorial aplicable.
b).- Pla d’empresa: Presentació d’una Memòria en què hi consti l’activitat, la
inversió i els costos del resultat de l’explotació, el grau d’inversió, i la disponibilitat
d’instal·lacions desmuntables adequades i proporcionals al desenvolupament de
l’activitat comercial ambulant.
c).- Valor estètic i equipament tecnològic de la instal·lació:
d).- Distintiu de qualitat o d’origen en relació al producte.
e).- Comercialització de productes ecològics.
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f).- Comercialització de productes locals o autòctons produïts a la demarcació de
Tarragona.

Acreditació de formar part dels col·lectius més vulnerables i amb majors
dificultats d’accés al mercat de treball.

o
o
o
o
o

Joves amb dèficit de formació i joves menors de 30 anys. 2 punts
Dones. 2 punts
Desocupats amb una antiguitat mínima d’un any. 2 punts
Persones amb discapacitat. 2 punts
Famílies monoparentals, nombroses, i persones amb menors a càrrec o amb
persones grans. 2 punts

I perquè tingui efectes en la present sol·licitud, signo el present document sota
la meva responsabilitat.
Tarragona a.................................de .............................de .......................
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ANNEX III
PARADES VACANTS QUE PODEN SER OBJECTE DE AMPLIACIÓ O CANVI
DE LLOC

S’incorpora al present annex III la documentació gràfica relativa a les parades
vacants.
Plànol de localització de les parades en els Mercats
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ANNEX IV
B.- TARIFES APLICABLES A LES PARADES VACANTS
ESPIMSA, d’acord amb l’acord de constitució i els seus estatuts té com a objecte,
entre d’altres, la gestió i administració de mercadets de venda no sedentària a
l'aire lliure en el terme municipal de Tarragona. Com a tal té adscrit l’ús del domini
públic afectat per aquests mercadets, liquidant les corresponents prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari sobre la venda no sedentària exercida
en els mercats no sedentaris periòdics per la prestació del servei de gestió,
administració, seguretat i neteja. Els imports a liquidar, individualitzats per cada
mercadet, i entenent els imports per m2i dia, són els següents
a)Mercadet dels dimarts i dijous a la Plaça Corsini: 1,11 €
b)Mercadet dels dimecres a la Plaça del Fòrum: 0,93 €
c)Mercadet dels dissabtes a la Plaça del Fòrum: 1,33 €
d)Mercadet dels dissabtes a Torreforta: 0,67 €
e)Mercadet dels diumenges a Bonavista: 0,64 €
f)Mercadet dels divendres a Sant Pere i Sant Pau: 0,45 €
g)Mercadet dels divendres a Sant Salvador: 0,56 €
h)Mercadet dels diumenges a la Catedral: 2,57 €
i)Mercadet de Sant Quadrat, a la Plaça Corsini: 1,59 €
j)Mercadet dels dissabtes a la Mora:3,62 €
2.-Les liquidacions s’aprovaran mensualment per la gerència d’ESPIMSA,
excepte el Mercadet de Sant Quadrat, a la Plaça Corsini, en el que la liquidació
serà diària.
3.-El pagament de les liquidacions s’efectuarà, en tots els casos, per domiciliació
bancària.

