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Administració Local

2013-01949
Ajuntament de Calafell

EDICTE

Al no haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial del Reglament de funcionament 
del mercat medieval, esdevé d’aprovació defi nitiva, per la qual cosa, s’exposa al públic d’acord amb l’art. 70.2 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el seu text íntegre, per tal d’adquirir plena 
vigència.

Águeda Subirana Àlvarez, secretària acctal.
Calafell, 13 de febrer de 2013. 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT MEDIEVAL DE CALAFELL

INTRODUCCIÓ: QUALITAT I PEDAGOGIA, NOUS REPTES 

L’any 1998 es va encetar el Mercat Medieval amb dos objectius. El primer era la participació activa dels veïns i el 
segon l’afl uència de públic visitant. Ambdós són elements quantitatius, ja que qualsevol esdeveniment mesura el 
seu èxit per l’audiència, per les quantitats i pels números ja siguin de visitants o de participants. El Mercat Medieval 
ha assolit aquestes quantitats, però ara queda aprofundir en el repte de la qualitat i només apostant per aquest 
concepte s’aconseguirà mantenir l’èxit de visites dels darrers anys. S’ha de tenir clar que la qualitat ens aportarà la 
quantitat. Al mateix temps, el Mercat Medieval ha de ser un instrument de dinamització i difusió del patrimoni i del 
nucli històric. 
Un altre objectiu fonamental del Mercat, i que la Regidoria de Cultura sempre ha defensat és el pedagògic. El 
mercat ha de ser Medieval i això implica una sèrie d’actuacions que s’han d’acomplir. Són normes o característiques 
que fan que un mercat rebi l’etiqueta de Medieval, i no es converteixi en un “mercadillo” on tot s’hi val per vendre. 
Aquesta pedagogia s’ha de refl ectir en les parades, en el vestuari i en el producte. 
Aquestes bases pretenen refl ectir l’interès que tots hem de tenir a vetllar per l’autenticitat del Mercat, i és en aquest 
sentit que volem comunicar que es farà un control acurat de l’acompliment de les normes establertes, del producte 
i de l’espai ocupat per cada parada. 

1.- ORGANITZACIÓ
L’organització del Mercat Medieval és a càrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calafell, i, si es dóna 
el cas, en col·laboració amb l’associació o empresa contractada per a l’esdeveniment.
La participació inclou a particulars i establiments comercials, així com a entitats educatives, esportives, socials, 
culturals del municipi. Tots ells gaudeixen de les mateixes condicions.

2.- DATA, HORARIS I ESPAIS
2.1.- Data
El Mercat Medieval de Calafell se celebra sempre el primer cap de setmana del mes de setembre.
Començarà i s’inaugurà ofi cialment el divendres a la tarda amb una passejada pel mercat i es tancarà el diumenge 
a la nit.
2.2.- Horaris
Horari del mercat per a les parades de venda d’artesania:
Divendres: de 17h a 23h.
Dissabte i diumenge: de les 11h a les 14h i de les 17h a les 23h.
Horari del mercat per a les tavernes:
Divendres: de 17h a 3h.
Dissabte i diumenge: de les 11h a les 3h.
Durant tot el dia hi haurà actuacions d’animació i musicals a diversos espais del mercat, aquestes actuacions amb 
els respectius horaris quedaran refl ectides als programes del mercat.
2.3.- Espais
El lloc físic on es desenvoluparà el mercat serà el següent:
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Entorns del castell, carrer Església, carrer Principal (del carrer Alfons Mañé a la pl. de Mariano Soler) carrer Marquès 
de Samà, carrer Bisbe Català, carrer de Jesús (del carrer Major al carrer del Pou) places de Catalunya, de Mariano 
Soler, de la Constitució, del Sindicat i del Clos de cal Cubano. 

3.- SOL· LICITUDS
Les sol·licituds s’hauran de fer al registre d’entrada de l’Ajuntament i no seran admeses aquelles sol·licituds fetes 
per telèfon, fax, correu electrònic o altres procediments que no siguin els establerts.
Les sol·licituds per optar a muntar parada al Mercat Medieval s’han de presentar dins el termini establert, que 
s’obrirà el mes de gener i es tancarà el mes de juny, ambdós inclosos. Sota cap concepte serà admesa una 
sol·licitud presentada fora d’aquest termini, ja sigui veí, establiment o associació.
Per poder muntar parada caldrà estar empadronat a Calafell, amb una antiguitat de, com a mínim sis mesos, abans 
de fer la sol·licitud. (Podran entrar a valoració i estudi els casos de persones residents al Nucli Històric que, tot i no 
estar empadronades a Calafell, col·laboren i vetllen per la restauració d’edifi cis catalogats, així com altres casos 
de persones residents a la comarca que al llarg de l’any col·laborin amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Calafell).
- A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi el volant d’empadronament que així ho acrediti. 
- Per cada adreça d’empadronament només podrà haver-hi una sol·licitud de parada.
- El titular de la sol·licitud s’ha de correspondre amb el titular de la parada i conseqüentment amb qui estarà darrera 

el mostrador venent el producte. 
- Cap persona podrà fer la instància a nom d’una altra i en cas que això ocorri podrà ser expulsat del mercat i eximit 

de muntar en futures ocasions.
A les sol·licituds hi ha de constar obligatòriament:
1.- Dades i telèfon del paradista o artesà.
2.-. Metres lineals que se sol·liciten (màxim 3m).
3.- Espai ocupat l’any anterior o ubicació desitjada.
4.- Producte a vendre i explicació en cas que es realitzin tallers o demostracions.
5.- Fotografi es del gènere i de la parada.
6.- Volant d’empadronament (adjunt).
7.- Si es necessita connexió elèctrica.
8.- Carnet de manipulació d’aliments, aquells que venguin o serveixin menjar (adjunt).
9.- Assegurança de Responsabilitat Civil
10.- Número de la carta d’artesà o mestre artesà (en cas de tenir-ne).
11.- Es pot adjuntar el projecte i/o descripció.
L’organització procurarà atendre la sol·licitud d’ubicació i intentarà respectar la d’anys anteriors, però no en té 
l’obligació. L’espai atorgat estarà supeditat al disseny global del mercat i a les mides i característiques de la parada.
L’organització donarà prioritat en l’espai a tots els que presentin carta d’Artesà/na ò Mestre Artesà/na i als paradistes 
que muntin davant de casa seva o del seu establiment, també a aquells que ofereixin demostració d’ofi ci i a tallers 
o altres activitats participatives.
El fet d’haver fet la sol·licitud no implica que aquesta sigui admesa per part de l’organització.
Les parades admeses hauran de fi rmar una carta de confi rmació i acceptació de les Bases de participació al mercat 
medieval de Calafell i hauran d’acomplir-les.
Si el nombre de sol·licituds és superior als llocs disponibles, l’organització decidirà els admesos i exclosos depenent 
del producte ofert, de l’antiguitat i de l’ambientació de la parada. 
L’organització es reserva el dret d’admissió per a aquelles parades que consideri no compleixen amb els requisits 
establerts.

4.- MIDES DE LES PARADES
Les parades de venda poden sol·licitar fi ns a 3m lineals i l’amplada de les parades ha de ser de 2m obligatòriament, 
per la qual cosa queden totalment prohibides les carpes de jardí 3x3m.
S’estudiaran els casos particulars que ofereixin tallers o que el producte a vendre requereixi altres dimensions, així 
com els casos d’establiments comercials que sol·licitin espai.
Quant a les tavernes s’estudiarà cada cas en particular i depenent de factors com la implicació en el mercat, s’obtindrà 
l’espai sol·licitat. Aquesta implicació es valorarà mitjançant conceptes com la caracterització de la parada i dels 
taverners/es, per les activitats a oferir, per l’elaboració del producte, pel menatge emprat (plats i gots de fang), etc.
Sota cap concepte es podran muntar parades o tavernes fora del recinte o espai del Mercat. 
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5.- REPARTIMENT D’ESPAIS
És totalment obligatori assistir al repartiment, sota pena de perdre el lloc qui no hi assisteixi. El repartiment dels llocs 
es farà dijous al matí entre les 8,30h i les 10,30h. Tot i que s’avisarà als paradistes de l’hora de convocatòria, que 
dependrà del lloc assignat, a títol orientatiu serà el següent:
- 8:30h.  Pl. Constitució i c/ Església
- 8:45h  Pl. de Catalunya
- 9:15h  c/ Principal
- 9:30h  Pl. Mariano Soler
- 9:45h  Pl. del Sindicat
- 10h  c/ Jesús
L’organització entén que tots els llocs del mercat són iguals i que l’èxit de vendes de les parades es deu únicament 
a l’atractiu del producte, a la manera d’exposar-lo, a la seva qualitat, a l’ambientació de la parada i dels venedors, 
a la simpatia, al saber fer, a la intel·ligència emocional i demés factors de caire subjectiu que no tenen res a veure 
amb la ubicació. L’organització es reserva el dret a canviar de lloc una parada, una vegada s’hagi concedit l’espai 
si aquesta suposés qualsevol mena de risc per la seguretat de l’esdeveniment. 

6.- MUNTATGE
Tot el recinte del mercat quedarà tancat al trànsit a partir de dijous a la tarda que s’iniciarà el muntatge.
Les parades s’han de muntar entre dijous a la tarda i divendres al matí i no es podrà fer fora d’aquest horari. 
Primer s’haurà de descarregar el material, a continuació es retirarà el vehicle amb la màxima urgència i després es 
procedirà al muntatge de la parada.
Totes les parades hauran de muntar l’estructura el dijous a la tarda, a excepció de les de la pl. de Catalunya que ho 
faran divendres al matí abans de les 9h i les del c/Principal amb c/ Josep Bargés que ho faran divendres a mig matí.

7.- AMBIENTACIÓ
El Mercat Medieval ha de servir per recrear una època, l’edat mitjana, en la qual se senten les bases del que 
després serà el municipi de Calafell. Es tracta d’aprofi tar que es disposa d’un entorn adequat, el nucli històric, per 
donar-lo a conèixer físicament i les activitats que s’hi fan. S’ha de potenciar el casc antic, amb la seva singularitat, 
intentant fer-lo reviure d’una forma que serveixi per explicar els orígens de Calafell.
7.1.- VESTUARI
El vestuari ha de ser adequat a l’època que es pretén recrear i tothom que estigui darrera una parada ha d’anar 
abillat de manera medieval, per la qual cosa els rellotges, les corbates, les bambes o altre tipus d’indumentària 
moderna fora de context no es podrà fer servir, així com, quedarà totalment prohibit anar amb ulleres de sol i parlar 
pel mòbil darrere la parada. S’han de cuidar especialment els detalls per tal de donar màxima credibilitat i rigor al 
mercat com les sabates o joies i altres complements com mocadors i barrets.
La roba de confecció dels vestits s’ha d’ajustar al màxim a la que podia ser d’aquella època, utilitzant teles naturals 
de cotó o lli i colors com terres, ocre, verd ampolla, granate i morat. Es recomanen camises sense botons i bruses 
blanques àmplies, faldilles o pantalons amplis i per calçat les espardenyes o sandàlies de cuir. El cap pot anar 
cobert amb un barret de palla o amb mocadors. 
Darrere les parades només poden haver-hi persones caracteritzades de medievals, ni amics ni familiars vestits de 
forma actual i sota cap concepte es permetrà la venda sense el vestuari adient. 
7.2.- PARADES
Les parades han de ser de tipus “mercat artesà” i es recomana construir-les amb materials naturals com fusta o 
canyes i teles com lona o arpillera.
Tots els participants han de disposar de parada ja sigui de fusta o una carpa folrada de tela dels colors descrits 
anteriorment. No pot haver-hi res de plàstic o porexpan a les parades, això vol dir que les cadires, taules o tendals 
de plàstic hauran d’anar folrats amb arpillera o altra mena de tela que aporti l’ambientació adequada. Per cobrir la 
parada no es poden fer servir para-sols, en tot cas quadrats i folrats d’arpillera, que no es vegi que són ombrel·les. 
Aquelles parades de metall hauran de tenir tota l’estructura coberta o tapada. Les parades es poden decorar amb 
composicions fl orals fetes amb herbes aromàtiques com espígol o romaní.
Els instruments de pes i càlcul han d’estar el més dissimulats possible. No es poden tenir a la vista els microones, 
tiradors de begudes, neveres, forns elèctrics, planxes i torradores elèctriques.
7.3- PRODUCTES
Primerament, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un MERCAT MEDIEVAL, per la qual cosa tots aquells productes 
procedents d’Amèrica queden exclosos. L’any 1492 es descobreix Amèrica i això marca l’inici de l’Edat Moderna 
i la fi  de l’època medieval, això signifi ca que abans de l’any 1492 aquí no hi havia ni xocolates, ni tomàquets, ni 
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moresc, ni patates, ni pebrots, ni cafè, ni coca-cola. Aquests productes es podran tenir a la parada, però totalment 
dissimulats i apartats de la vista. 
Els productes que es posin a la venda han de ser preferentment artesans i/o naturals i fets pel mateix artesà que 
els ven. 
Quedaran exclosos i rotundament prohibits aquells productes amb icones contemporànies com Mafalda, Marilyn, 
els Simpson, Mickey Mouse, Bob Esponja, etc., així com la venda de productes fets amb materials reciclats actuals 
i/o plàstics.
Al mostrador no podrà haver-hi barreja d’objectes, això vol dir que no es pot vendre menjar a l’hora que altres 
objectes (no es pot vendre bijuteria i pa de pessic a la mateixa parada). S’ha de vendre un únic tipus de producte 
o productes que tinguin alguna similitud. La venda de gènere no autoritzat pot suposar l’expulsió immediata del 
Mercat. 
No es pot vendre roba de confecció de cap tipus: Índia, Tailandesa, Eivissenca, etc. I només es permet la venda de 
roba o complements fets artesanalment amb estil i colors similars a l’època medieval. En cap cas es poden emprar 
maniquins de plàstic per exposar la mercaderia a la venda.
S’acceptarà la venda de roba de vestir com samarretes en les que l’artesà hagi dibuixat, pintat, brodat, etc. dintre 
d’una temàtica adequada. Es recomana que durant els dies del mercat n’ofereixi una demostració al públic.
No es podrà fer revenda de productes, tots hauran de ser artesans, per la qual cosa quedaran fora aquelles parades 
dedicades a la revenda bàsica de minerals, encens, espelmes, fi gures esotèriques, tarots, etc. No es permet la venda 
de bijuteria comprada a majoristes. En el cas de veure que algun venedor distribueix aquest tipus de mercaderia, se 
l’obligarà a desmuntar la paradeta i perdrà el dret a vendre qualsevol producte els dies del Mercat Medieval sense 
dret a indemnització i amb la corresponent sanció econòmica que estipuli l’ordenança de mercats municipal per a 
la venda de gènere no permès.
No es poden tenir a la vista llaunes de beguda, ni barrils de cervesa, tampoc donar bosses de plàstic ni “tupers”. 
Només es permeten les paperines de paper.
No es poden vendre ampolles de plàstic ni llaunes. Les parades que venguin aquests productes envasats, seran 
obligades a desmuntar i l’any vinent no es tindran en compte les seves sol·licituds. Tot s’ha de servir en gots, a ser 
possible de terrissa.
Es recomana emprar plats i gots de fang o de fusta. Si es fa servir el plàstic, aquest haurà de ser transparent o 
negre. No es poden fer servir coberts de plàstic i no es permet l’ús de bosses de plàstic sota cap concepte. El paper, 
els tovallons i les paperines per embolicar els productes han de ser de color marró, granate, verd ampolla o gamma 
similar.
Les parades de venda d’aliments professionals de mercats i representants d’establiments que participin en el mercat 
han de tenir els corresponents permisos de sanitat i també els corresponents carnets de manipuladors d’aliments. 
L’únic responsable dels productes a vendre és qui els ven, el paradista. 
L’organització es reserva el dret de no acceptar alguns dels productes proposats pels artesans que no s’adiguin 
amb la temàtica del mercat.
En cap cas no es podran posar taules informatives per repartir propaganda o donar informació i venda de productes 
aliens a l’esperit del mercat.

8.- SERVEIS
8.1.- SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC
L’Ajuntament dotarà de connexió elèctrica a totes les parades que ho sol·licitin per a endollar bombetes de baix 
consum amb un màxim de 500 wats per parada, a excepció de les tavernes que s’han de subministrar el consum 
elles mateixes, ja sigui amb un generador (que no ha de quedar a la vista del públic) o endollant a cases particulars. 
Cada parada ha de portar el seu quadre de proteccions reglamentari de baixa tensió i que constarà, com a mínim 
dels següents elements de protecció:
-  Diferencial de 30 mA i un magnetotèrmic de 10A
- Cable de secció 3x2,5 mm2 de 1000 V per a la connexió del quadre de protecció individual fi ns a l’endoll 

subministrat per l’Ajuntament.
Cada paradista ha de disposar de la seva pròpia il·luminació ja siguin bombetes o làmpades. També es poden fer 
servir espelmes, sempre que la fl ama quedi protegida. Les bombetes que s’usaran per a il·luminar la parada han 
de ser de baix consum i no poden estar a la vista, s’hauran de tapar amb roba o paper. Els focus estan totalment 
prohibits i la il·luminació ha de ser tènue o ataronjada.
Cada paradista es farà responsable de la seva instal·lació interior utilitzant cable mànega de 1000 V, garantint que 
tota la instal·lació elèctrica disposa del cable de terra.



https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 5

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimarts, 26 de febrer de 2013 - Número 48

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

3-
01

94
9

8.2.- RECOLLIDA DE BROSSA I AIGÜES RESIDUALS
Les parades hauran d’estar sempre netes i en perfectes condicions. A cada sessió s’ha de recollir la totalitat de 
deixalles derivades de la seva activitat i dipositar-les en els contenidors habilitats.
En cas d’haver de llençar aigües brutes, aquestes s’han d’abocar a la claveguera de residuals i mai a la de pluvials, 
ja que no s’escola i el tuf queda surant donant un ambient molt medieval, però poc higiènic.
8.3.- MATERIAL
L’Ajuntament no aportarà taules, ni cavallets, ni bales de palla per cap parada, això vol dir que cada artesà o 
venedor ha de portar la infraestructura i material que necessita en la seva totalitat.
8.4.- SEGURETAT
Es recomana a tots els paradistes que a les nits retirin el gènere de les parades i només es deixi l’estructura. 
L’organització no es fa responsable de cap robatori que pugui produir-se.
El recinte del mercat compta amb vigilància nocturna per part d’una empresa privada, la qual està connectada amb 
la policia local que també n’està al cas, si bé no es dedica de forma exclusiva a aquesta funció.
És requisit indispensable que cada parada disposi d’una assegurança de Responsabilitat Civil per als dies del 
mercat, ja que qualsevol fet que ocorri a, o, amb la seva parada és responsabilitat seva (per exemple que es 
desmunti i faci mal a algú, que una barbacoa cremi a algú, etc.)

9.- FINAL
Qualsevol consulta o aclariment a aquest reglament es pot fer a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calafell.
Tots i cadascun dels artesans venedors que hagin estat acceptats per a participar al Mercat Medieval hauran de 
signar una declaració de responsabilitat i acompliment amb totes i cadascuna de les bases que conformen aquest 
reglament de participació. En el cas de no acomplir el present reglament es veuran obligats a desmuntar la seva 
paradeta sense cap tipus de dret a indemnització. La presentació de la sol·licitud d’un lloc de venda per a qualsevol 
producte implica l’acceptació d’aquest reglament i de les ordres de l’Ajuntament.
Les parades d’alimentació i tavernes hauran d’acceptar i signar el Protocol Sanitari adjunt.
L’organització pot canviar qualsevol d’aquests punts i, en aquest cas, ho donarà a conèixer als implicats amb temps 
sufi cient per tal que en puguin fer les adaptacions oportunes.
L’organització es reserva el dret de fer retirar aquells productes o parades que consideri que no encaixen amb el 
caire medieval del Mercat, que incompleixin les normes o que ocupin un espai diferent d’aquell que se’ls ha destinat.

10.- RESUM PROCEDIMENT PARADISTES
1.- Sol·licitud al registre de l’Ajuntament (abans del 30 de juny)
2.- Admissió o no admissió 
3.- Reunió (primera quinzena d’agost. Data a confi rmar)
4.- Repartiment in situ de parades (dijous al matí)
5.- Muntatge (dijous tarda i divendres matí)
6.- Desmuntatge (diumenge a les 23h)
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