Assumpte:
Normativa BÀSICA pels mercadets de venda no sedentària al municipi de Tarragona
durant el període de la pandèmia COVID-19
ROBA, COMPLEMENTS I ARTICLES DIVERSOS

1) Motiu de la norma
2) Normativa General
3) Normativa específica
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1) Motiu de la norma
El motiu de la present norma bàsica és el d’extreure les condicions mínimes
a complir definides al PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A
MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN LES CONDICIONS DE L’ETAPA DE
REPRESA, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en
data 22 de juliol de 2020.
Aquesta normativa també vol donar compliment a:
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis .
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i Decret 162/2015, de
14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants.
Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona.
DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'a prova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció .
Decret municipal 2020/6971. Ordenament i regulació dels serveis de
recollida de residus domèstics i comercials

Recomanacions que des de la regió d’emergències de Tarragona ens han
suggerit.

I el de definir aquells normes específiques a complir als mercadets de
venda no sedentària de la ciutat de Tarragona amb l’ànim de millorar la
seguretat, la higiene, la qualitat, la sostenibilitat i la funcionalitat.
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Aquesta normativa és d’aplicació als mercadets de Bonavista, Torreforta,
Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Plaça Corsini, St Quadrat i Catedral.

2) Normativa General


Els mercadets hauran d’estar delimitats per garantir un aforament de
seguretat mínima de 2,50 m2 per persona i mantenir una distància
física de 1,50 metres entre persones.



Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 1,50
metres a banda i banda (confrontant) i de 4.5 metres cap endavant
(enfrontant).
Els clients hauran de respectar la distància de 1,5 metres i esperar el
seu torn.
En els accessos als mercats, s’haurà de disposar de gel hidroalcohòlic
i cartells informatius de les condicions mínimes a seguir.
Els vigilants dels mercadets i els marxants, hauran de vetllar per
evitar aglomeracions.
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3) Normativa específica
Per a tots els tipus d’activitat:


















Obligatorietat d’utilitzar mascaretes per part dels venedors.
Mantenir un procediment de neteja intern per fer incidència en la
desinfecció de les instal·lacions, mostradors, vitrines i maquinària de
cobrament.
No es podrà exposar gènere des de el terra. Aquest haurà d’estar
dipositat a sobre els taulells.
S’hauran de posar elements separadors entre el client i el producte
exposat (metacrilats).
Tots els marxants, hauran d’atendre als seus clients darrere d’un
taulell per respectar les distàncies de seguretat.
S’evitarà la manipulació simultània de productes i diners o d’altres
mitjans de pagament.
Es fomentarà el pagament amb targeta o d’altres mitjans que no
suposin un contacte físic.
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.
S’haurà de disposar d’una paperera amb pedal per llençar els
productes de rebuig (mascaretes, guants, pots de gel buits...)
Els titulars de la concessió del punt de venda, hauran de garantir que
els seus treballadors son coneixedors de la present normativa.
Si es tingués febre, tos o dificultat per respirar, s’ha de contactar
d’immediat amb el 061.
S’haurà de fer especialment cura en l’ordre i la neteja de l’espai que
s’ocupa i del seu entorn.
Caldrà col·locar faldons de roba a sota els taulells.
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Els tancaments formats per elements tèxtils, tals com carpes,
tendals, elements d’ombra, hauran de ser ignífugs , amb nivell T2,
conforme la Norma UNE-EN 15619:2014 o classificació C-s2,d0,
conforme a la UNE-EN 13501-1:2007 i al apartat 1.4.3 del CTE DB SI.



Cada paradista es farà responsable dels seus residus, els quals els
dipositarà en bosses de plàstic i seleccionades segons el residu
generat, 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.

Perfumeria/Drogueria





Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere (metacrilats). Els productes de mostra,
seran servits sempre pel venedor, sense que els clients els toquin.
Solament es podran tocar les mostres individuals de productes de
perfumeria.
Les tires olfactives i les mostres usades s’hauran de dipositar en
una paperera amb tapa i pedal i posteriorment es llençaran al
contenidor de rebuig

Calçat/Marroquineria






Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere (metacrilats). Els productes de
mostra, seran servits sempre pel venedor, sense que els clients els
toquin.
Per emprovar el calçat i barrets, aquests hauran de ser entregats pel
venedor al client. Per emprovar-se els productes, s’haurà de
disposar mitjons d’un sol, bosses de plàstic o cel·lulosa que
s’hauran de dipositar en una paper era amb tapa i pedal i
posteriorment es llençaran al contenidor de rebuig
Si un client s’emprova una peça que no compra, aquesta s’haurà
d’higienitzar o deixar en quarantena.
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Bijuteria, rellotgeria i semblants






Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere (metacrilats) o cobrir els producte
exposat amb un plàstic transparent. Els productes de mostra, seran
servits sempre pel venedor amb guants, sense que els clients els
toquin.
Per emprovar o veure el producte amb més detall, el comprador
haurà de disposar de mascareta i s’haurà d’haver rentat les mans
prèviament amb gel hidroalcohòlic.
Si un client s’emprova un element que no compra, aquesta s’haurà
d’higienitzar o deixar en quarantena.

Confecció/Textil













Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere (metacrilats).
Per emprovar o veure el producte amb més detall, el comprador
haurà de disposar de mascareta i s’haurà d’haver rentat les mans
prèviament amb gel hidroalcohòlic.
S’exposarà una mostra de les peces representatives de la col·lecció
i la resta de gènere estarà empaquetat i guardat per talles per a
dispensar-lo quan el comprador hagi triat.
Els productes de mostra, seran servits sempre pel venedor, sense
que els clients els toquin.
Si un client s’emprova una peça que no compra, aquesta s’haurà
d’higienitzar o deixar en quarantena.
Es podrà disposar d’un espai del taulell amb peces a disposici ó del
client, però aquestes peces hauran d’estar en una zona controlada
pel venedor. Les peces hauran d’estar apilades o a feixos ordenats,
en capses o bosses de plàstic transparent.
En el cas de les parades tipus botiga, s’haurà de delimitar tota la
parada, deixant un únic punt d’entrada i un de sortida. Es podrà
exposar roba en perxes i la resta exposada en taulells amb
metacrilats. Serà obligatori la desinfecció de mans previ a l’entrada
i es disposarà d’una caixa darrere un taulell a la sortida .
La venda de roba de segona mà solament es podrà realitzar amb la
corresponent certificació i etiquetatge de desinfecció prèvia.
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ES PROHIBEIXEN LES PARADES DE VENDA DE ROBA A LA PILA ( A
MUNTS).

Llibres, CD, pel·lícules, brocanters, decoració, complements de la llar
paraments i ferreteria.






Evitar el contacte directe entre el client i el producte exposat. Evitar
que el client toqui el gènere (metacrilats). Els productes de mostra,
seran servits sempre pel venedor, sense que els clients els toquin .
Per veure el producte amb més detall, el comprador haurà de
disposar de mascareta i s’haurà d’haver rentat les mans prèviament
amb gel hidroalcohòlic.
Si un client toca un element que no compra, aquesta s’haurà
d’higienitzar o deixar en quarantena.

Per

a més informació, podeu consultar el PLA SECTORIAL DE
DESCONFINAMENT PER A MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN LES
CONDICIONS DE L’ETAPA DE REPRESA, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergent s
amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020. Al següent enllaç
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/
consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-dedesconfinament-sectorials/Activitat-comercial-i-restauracio/2020_0722-DEC-PLAACCIO-MERCATS-DE-VENDA-NO-SEDENTARIA.pdf

I per a que tingui els efectes oportuns signo la present normativa a
Tarragona, 13 d’agost de 2020.
Daniel Milà i Zaragoza
Gerent
EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D’INICIATIVES MUNICIPALS, S.A
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DETALLS EXPLICATIUS DE L’APLICACIÓ DE LA NORMA
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