Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PLEC TECNIC QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ
MUNICIPAL PER L’APROFITAMENT DELS ESPAIS RESERVATS A LA VIA PÚBLICA SITUATS A
LA RIBA i LA PLAÇA DE L’UNIVERS DESTINADES A PARADES PER LA RIBA MARKET I
L’UNIVERS MARKET Per les temporades TEMPORADA, 2021-2022

Tipologia productes: artesans o d’estètica similar
Periodicitat: juny, juliol i agost.
Horari: De les 18h a les 24 hores.
Nº Parades: 18
Dies:
Lloc:Dilluns l’Univers Market
Lloc: Dimecres La Riba Market

1.- Periodicitat

La periodicitat serà setmanal: Els dilluns a la Plaça de l’univers i els dimecres a la Riba
Amb un horari des de les 18:00 hores fins a les 24:’00 hores.
L’exercici 2021 l’activitat s’iniciarà el mes de juliol i finalitzarà el 26 d’Agost
Per l ‘exercici 2022 es comunicaran les dates d’inici i final durant el mes de maig de cada any.
No és requisit obligatori optar als dos dies, es pot concórrer a un dia específic o als dos . Cal
especificar-ho a l’oferta si s’opta a la Riba Market, Univers Market o ambdos

2.- Tipologia de productes

Productes artesans de qualitat produïts pels propis artesans que estan a les parades i originals
de materials tèxtils, derivats del cuir, ceràmica i fusta com productes de decoració, cosmètica,
papereria, cereria, jocs i joguines, ornamentació, obres d’art, bijuteria i joieria.
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Admetent-ne només productes d’alimentació tipus snack.

No s’acceptaran els següents articles:


productes e segona mà (llibres, roba, joguines...),



llibres nous,



joguines de plàstic,



productes d’alimentació (excepte tipus snacks),



productes de marca o còpia dels mateixos,



articles de papereria (revistes, quaderns escolars,...)



articles electrònics (mòbils, joguines, aparells de música...).

Llistat de productes permesos a la venda:


bijuteria i joies artesanes,



bosses de mà i accessoris del vestir en general



ceràmica,



calçat tradicional,



cereria,



cosmètica (sabons, cremes, perfumeria, encens,



objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, pirogravats...),



marroquineria,



minerals i pedres,



jocs i joguines artesanals,



articles de papereria artesanal,



productes ornamentals ètnics exemple: Escultures de fusta, gerros, articles de terrissa...),



productes tèxtils de vestir o decoració de la llar en material de cotó, llana, lli i seda,



objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls,...),



làmpades



obres pictòriques (olis, aquarel·les, carbó ...) o fotogràfiques
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instruments musicals



aliments tipus snacks



en general tots aquells objectes d’elaboració pròpia o aliena fets a mà.

: no es diferenciaran els llocs de venda per tipus de productes (artesania pròpia i revenda).

3.- Criteris de puntuació

Es tindran en compte en el moment de l’adjudicació els criteris següents:

Els criteris que serviran per a la puntuació dels artesans en cas de més sol·licituds que
parades seran els criteris Objectius fins a un màxim de 32 punts
OBJECTIUS: Total 32 punts
Participació a anteriors edicions

3

(1 punt per cada any fins a un màxim de 3 Punts)
Empresa associada de l’Ubet (5 Punts)

5

Empresa Local (2 punts)
Empresa forana (1 punt)
Vendre productes locals

10

Més de la meitat de productes (7 Punts)
Alguun producte (3 punts)
Vendre productes artesanals vinculats amb el territori

5

Més de la meitat de productes (4 punts)
Algun producte (1 punt)
Elaboració del producte durant les hores del mercat

5

Millores en la prestació del servei (pagament electrònic i etiquetatge)

2

1 punt per a cada millora fins un màxim de 2 punts)
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Parar als dos mercats (Riba Market i Univers Market) 2 punts

2

4.- Taxa de la parada

El import a pagar per aquest mercat és calcularà segons ordenances fiscals 2021:
Una parada Triumvirat es calcula a 252 € metre per temporada i inclourà llum.(Cal respectar
la potència de llum facilitada) per a la Univers Market i de 252 € per la Riba Market
Si es supera les mides per la instal·lació de la parada, es calcularà per temporada 54€ per m2
o fracció.

5.- Revocació

Són causes de revocació immediata de l’autorització les següents:

a) L’ Incompliment dels requisits establerts.
b) La finalització del termini per a la que es va atorgar.
c) La renuncia expressa del titular.
d) La defunció del titular.
e) La pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal.
f)

Pernoctar, cuinar, rentar-se o realitzar qualssevol activitat que pugui malmetre la imatge
del mercat o del municipi.

g) Provocar o participar en discussions o altercats.
h) La inobservança de les ordres de les autoritats o personal municipals.
i)

Qualssevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda o en la documentació
presentada.

j)

L’ incompliment en més d’una ocasió acreditada de l’horari d’obertura i tancament.
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k) La no assistència continuada durant 3 dies o bé discontinues en més de 5 sense
justificació i acreditament.
l)

L’ impagament de la taxa d'ocupació abans de l'inici de la temporada..

La Regidora,

Marta Rodeja
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