Ajuntament de l’Escala
vila marinera

BASES PER A LA REGULACIÓ DEL MERCAT TEMPORAL D’ARTESANIA D’ESTIU
FRONT DE MAR (nucli antic)
Tipologia productes: artesans o d’estètica similar
Periodicitat: juliol i agost.
Lloc: Front de Mar nucli antic
Horari: De les 18h a les 24 hores.
Nº Parades: 20
Dies: dimecres
1.- Periodicitat
La periodicitat del funcionament del mercat serà setmanal: els dimecres. Amb un horari des
de les 18:00 hores fins a les 24:00 hores.
hores
L’exercici 2018: des del dia 27 de juny al dia 29 d’agost.
La resta d’anys des del primer dimecres posterior a l’acord d’atorgament de les llicències
temporals corresponents al mercat.
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.
Admetent-se
se 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
excepte tipus snacks),
• productes de marca o còpia dels mateixos,
• articles de papereria (revistes,
revistes, quaderns escolars,...)
esco
• articles electrònics (mòbils,
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
genera
• ceràmica,
• calçat tradicional,
• cereria,
• cosmètica (sabons,
sabons, cremes, perfumeria, encens,
encens
• objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment
artes
(pintats,
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...),

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

•
•
•
•
•
•
•

productes tèxtils de vestir o decoració de la llar en material de cotó, llana, lli i seda,
objectes decorats (pocellana, caixes, ventalls,...),
làmpades
obres pictòriques (olis, aquarel·les, carbó ...) o fotogràfiques
instruments musicals
aliments tipus snacks
en general tots aquells objectes d’elaboració pròpia o aliena fets a mà.

El mercat serà mixt: no es diferenciaran els llocs de venda per tipus de productes (artesania
pròpia i revenda).
3.- Sol·licitud
Caldrà sol·licitar la participació en el mercat mitjançant instància genèrica presentada en les
oficines municipals o per qualssevol des sistemes que permet la Llei de procediment
administratiu, en el termini de 8 dies naturals des de la publicació al BOP de Girona.
A la instància es farà constar:
1. Nom, cognoms i NIF.
2. En el cas de sol·licitants estrangers, caldrà aportar el permís de residència i treball o NIE
comunitari.
3. Domicili i correu electrònic designat de forma expressa a efectes de notificacions.
4. Relació de productes o articles que es desitgi vendre i que reuneix les condicions
exigides per la normativa reguladora per a la venda d’aquest producte.
5. La mida de la parada que es vol muntar (llarg per ample)
La sol·licitud anirà acompanyada de tota la documentació sol·licitada en aquestes bases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotocopia del DNI.
Dossier amb les explicacions pertinents per poder puntuar.
Dues fotografies a mida carnet del sol·licitant.
Fotografies del gènere a exposar. Potestativament, si es considera oportú, podran
sol·licitar-se factures, tiquets o similars, del material a fi de comprovar la seva
procedència i legalitat.
Fotocopia del carnet artesà, si és el cas. En el cas que la tramitació d’aquest es trobi en
curs, s’acceptarà de manera transitòria l’emissió d’un certificat.
Fotocopia de l’assegurança de responsabilitat civil.
Fotos de la parada i de la seva decoració
Declaració responsable en la que es manifesti:
a) Compromís de permanència al mercat durant tot el període.
b) Compliment dels requisits establerts.
c) Que s’està al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
d) Que es disposa d’alta a l’epígraf fiscal corresponent i s’està al corrent del pagament
de la seva tarifa.
e) Que es disposa de la majoria d’edat (18 anys).
f) Que no s’ha tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni denuncia
relacionada amb el funcionament dels mercats, ni antecedents policials relacionats
amb la venda objecte de les presents bases.
g) Que es té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor
referida a l’exercici de l’activitat.
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9. Qualssevol altra que sigui necessària per acreditar el compliment dels requisits exigits o
puntuables.
Si la documentació presentada en el termini establert és incomplerta, s’atorgarà un termini
de 10 dies naturals per a la seva esmena. Transcorregut aquest termini sense que el
sol·licitant hagi complert la seva sol·licitud s’entendrà que desisteix de la seva petició.
4.- Adjudicacions o permís de venda
Les adjudicacions de les autoritzacions temporals per ocupar una p
parada
arada de mercat és
limitada a 20 parades. Aquest número de parades podrà ser ampliat o reduït a criteri de la
Regidoria de Turisme.
En cap cas podrà ser una mateixa persona titular de més d’una adjudicació o permís de
venda al mercat objecte d’aquestes bases.
Es permet a cada titular un suplent, el qual haurà de disposar de contracte de treball i alta en
el règim de la Seguretat Social o estar el suplent donat d’alta d’autònom. S’haurà de notificar
en la sol·licitud i aportar la mateixa documentació que el titular.
titu
Es crearà una llista d’espera amb els sol·licitants que no hagin resultat adjudicataris d’una
parada i compleixin els requisits.
5.- Criteris de selecció
Els criteris que serviran per a la selecció dels paradistes són els següents:
a) CRITERIS OBJECTIUS
ECTIUS (Total: 20 punts)
b) CRITERIS SUBJECTIUS (Total: 10 punts)
CRITERIS OBJECTIUS
Disposar del Carnet d’Artesania de Catalunya

5 punts

Carnet de diploma mestre artesà vigent (5 punts).
Carnet artesà professional vigent (3 punts).
Carnet artesà cultural vigent (2 punt).
Ser membre de l’UBET(2
(2 punts)
Tenir comerç a l’Escala (1punt)
Vendre productes relacionats amb el municipi, el seu patrimoni i 10 punts
tradicions
Més de la ½ de productes: 7 punts
Algun producte: 3 punts
Vendre productes relacionats amb la comarca, el seu patrimoni i
tradicions

5 punts

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Més de la ½ de productes: 4 punts
Algun producte: 1 punts

TOTAL

20 PUNTS

CRITERIS SUBJECTIUS
Aspecte general de la parada. Parada de fusta obligatòria en cas de no 3 PUNTS
disposar-ne possibilitat de llogar la parada de fusta del triumvirat de
l’Ajuntament
Elaboració del producte durant les hores de mercat.
5 PUNTS
Millores en la prestació del servei (pagament electrònic i etiquetatge. 1 2 PUNTS
punt per cada millora fins un màxim de 2 punts.)
6.- Distribució, configuració i obligacions de les parades
El mercat estarà composat l’any 2018 per 20 parades.
La tipologia i distribució de les parades la realitzarà l’Ajuntament. Així com la seva connexió
elèctrica i il·luminació, promoció i publicitat.
La resta de material de les parades haurà de mantenir una estètica uniforme amb l’espai que
consistirà en taules revestides amb un frontal de color blanc. Essent en tot cas del tot
necessari que les parades siguin de fusta.
No s’admetrà cap altre material o element que no disposi d’autorització expressa i escrita
per la regidoria de turisme.
L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que puguin patir els productes.
No es permet a les parades el següent:
a)
b)
c)
d)

Instal·lar publicitat de cap tipus
Instal·lar aparells reproductors o electrònics.
Tenir mascotes o animals de companyia, a excepció dels gossos guia.
Exposar símbols, banderes, pancartes, senyals o similars llevat del nom de l'artesà o
artista.
e) Consumir begudes alcohòliques a les parades.
f) No tenir la parada en perfectes condicions de neteja i ornamentació.
g) Obstaculitzar la via pública amb materials o productes.
Les parades s’hauran de muntar i desmuntar cada dimecres per part dels paradistes o al seu
càrrec.
El mercat serà mixt: no es diferenciaran, trets de proposta expressa de la Regidoria de
Turisme, els llocs de venda per tipus de productes.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Aquest mercat es podrà suspendre per indicacions de la Regidoria de Turisme, quan les
sol·licituds presentades no es considerin suficients per el bon funcionament del mercat.
Els vehicles dels paradistes no podran trobar-se
se a l’interior o perímetre del mercat. Els
vehicles hauran d’estacionar--se
se en els llocs adequats per l’estacionament de vehicles i els
habilitats a la zona per les operacions de càrrega i descàrrega.
descàrrega Els paradistes hauran de
notificar a la policia les matrícules dels vehicles per tal que aquests autoritzin en l’horari de
muntatge i desmuntatge amb el seu sistema de control. (detector
detector de matrícules)
No es permet exhibir productes de venda sobre el terra o paviment.
ntament (Via pública) les absències que no es puguin preveure.
Cal comunicar a l’ajuntament
7.- Taxa de la parada
L’import a pagar per aquest mercat és calcularà segons ordenances
ordena ces fiscals
fiscal 2018 a 115, 90 €
metre per temporada i inclourà llum.
8.- Revocació
Són causes de revocació immediata de l’autorització les següents:
L’Incompliment dels requisits establerts.
La finalització del termini per a la que es va atorgar.
La renuncia expressa del titular.
La defunció del titular.
La pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció
l’obtenció de l’autorització municipal.
Pernoctar, cuinar, rentar-se
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.
k) La no assistència continuada durant 3 dies o bé discontinues
discontinues en més de 5 sense
justificació i acreditament.
l) L'impagament de la taxa d'ocupació abans de l'inici de la fira.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Regidora de l'ADET
Marta Rodeja
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