
Reobertura del Mercat del Dimecres de productes personals: normes de funcionament

- Lloc: Zona Pavelló Poliesportiu

- Horari de venda de les 8.30h a les 13.30h

Muntatge de la parada:

- Complir l’horari de muntatge i desmuntatge de parades:

• Muntatge a partir de les 7.00h fins a les 8.30h

• Desmuntatge a les 15.00h l’espai quedara totalment vuit de parades i vehicles

Proteccions per a les persones:

- L’Ajuntament de Benicarló realitzarà dos desinfeccions de l’espai on es desenvolupe el Mercat: una
abans de l’inici de l’activitat i altra immediatament al finalitzar-la.

- Es obligatori l’ús de mascareta tant per a les persones venedors com les que compradores
- Cada lloc de venda disposarà a l’entrada d’un recipient autodispensador amb dissolució desinfectant
per tal que:

• Les persones compradores es renten les mans abans d’accedir a la parada
• La pròpia persona venedora es rente les mans després de cada venda.

- Els titulars de les parades seran els responsables de garantir que l’accés a la seua parada es faça de
manera ordenada i que en tots cas les persones mantinguen la distancia de seguretat entre elles de 2
metres
- Es fomentara el pagament en targeta, per tal d’evitar la manipulació dels diners en efectiu.
- En el cas que un client s’emprove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l'establiment
implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a uns altres clients.
Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzen els clients.” (article 15,
punt 6 de l'Or-dre SND/414/2020)

Condicions del lloc de venda:

- S’ha de posar en lloc visible de la parada el carnet d’autorització. Sols poden exercir la venda les
persones autoritzades
- Les persones venedores han de guardar el distanciament entre elles – dins de la parada de 2 metres-.
- Únicament la persona venedora del lloc de venda podrà tocar els  productes. Ho farà sempre seguint
les instruccions i recomanacions d’higiene enfront del Covid-19.
- Les vendes s’han d’organitzar de manera ordenada: un venedor un comprador.
- La disposició  de la roba en el lloc es farà de manera que no puga ser manipulada pels  clients i,
s’exposarà ordenada en perxes o sobre superfícies en cap cas, amuntegades unes peces damunt d'unes
altres o directament sobre el sòl.
-  Cada lloc de venda disposarà de diposit per a tirar residus, d’accés amb pedal,  i  amb bosses que
permeten el seu tancament estanc.
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- Els llocs de venda i el vehicle utilitzats han de ser netejats i desinfectats amb freqüència. Al final de la
jornada  es  netejarà  i  desinfectarà  tota  la  maquinària,  dispositius  i  altres  elements  de  la  parada
ambulant, tenint en compte les superfícies que hagen pogut ser tocades, i seguint les instruccions de
neteja i desinfecció dictades per a fer front a la pandèmia del Covid-19*.
- Es de vital importància, per tal d’evitar possibles contaminacions, que una vegada finalitzada la venda
el lloc quede absolutament net de residus. No es pot quedar el terra de la parada, ni papers, ni caixes,ni
perxes, etc. Tot cal recollir-ho i dipositar-ho als contenidors grans que hi hauran dins del recinte del
Mercat.  Incomplir aquesta condició donarà lloc a la retirada de la llicència per a efectuar la venda,
donada la importància de complir amb totes les normes d’higiene i protecció de la salut de les persones

- Per al cas de les tres parades que compten amb autorització per a la venda de roba usada, hauran de
complir també:
1. Garantia de l'origen dels productes a la venda (factures o documents comercials que emparen l'origen
dels productes comercialitzats).
2. Garantia de neteja i desinfecció dels productes, prèvia a la instal·lació del lloc (document signat pel
proveïdor  o  per  l'empresa  responsable   que  justifique  que  la  roba  s'ha  netejat  i  desinfectat
adequadament, amb indicació de la quantitat de producte, nombre de peces o pes que empara i la
forma d'embalat).
3. La disposició de la roba en el lloc es farà de manera que no puga ser manipulada pels clients i, en cap
cas, amuntegades unes peces damunt d'unes altres o directament sobre el sòl.
4. Resta de mesures que s’apliquen als llocs de venda del sector tèxtil.

En tot cas s’han de complir les recomanacions establertes a la guia sobre bones pràctiques en mercats
de venda no sedentària, enllaç:  https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26031.pdf

Enllaç a la informació general sobre les condicions de venda no sedentària:

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/22303.pdf

Des de la  Regidoria  de  Comerç,  esperem comptar  amb la  col·laboració  de les  persones venedores
d’aquest Mercat del Dimecres en el compliment de les normes enumerades, per fer d’aquest espai un
lloc segur tant per a les persones treballadors com usuàries.

Enllaç al plànol de les parades: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26039.pdf

Enllaç al llistat de paradistes amb número de parada: 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/r2h/files/26040.pdf

*Com preparar una dilució de lleixiu per a utilitzar-la com a desinfectant: 

Si tenim en compte una concentració mínima d'hipoclorit sòdic en els lleixius comercialitzats a Espanya
de 35 g/l, i atès que existeixen evidències que els coronavirus s'inactiven en contacte amb una solució
d'hipoclorit sòdic al 0,1% aplicat durant almenys 1 minut, es considera que amb una quantitat de 30 ml
de qualsevol lleixiu per litre d'aigua s'aconseguiran concentracions superiors a aqueix 0,1% (s'estableix
una  concentració  una  mica  major  a  fi  d'aconseguir  aqueix  límit  mínim,  tenint  en  compte  la  taxa
d'evaporació tant per la naturalesa de la pròpia substància com per les possibles elevades temperatures
de la nostra comunitat).
En  el  cas  que  s'utilitzen  lleixius  o  dissolucions  d'hipoclorit  sòdic  que  disposen  d'una  concentració
d'aquesta substància superior a 35 g/l, s'hauran de fer els ajustos pertinents en els càlculs.
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