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MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 2018-2019 
 
 
1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
MERCAT D’ARTESANIA  
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o productes 

variats i artesania ètnica no pròpia. 
Calendari:   del 7 de desembre al 5 de Gener  
Opcionals: 25, 26 de Desembre i 1 de Gener 
Lloc:  Rambla Principal (entre C. Tetuan i C. Almirall Colom) 

Rambla Principal (entre Rambla Josep Tomás Ventosa  i C. Cuba) 
Horari: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h (qui ho desitgi podrà mantenir oberta la parada al migdia / el 

tancament de les parades serà a les 20 h excepte divendres, caps de setmana i festius que si es desitja es 
podrà tancar a les 22 h / Excepcionalment el dia 5 es podrà mantenir la parada oberta fins  les 24 h.) 
Nº de parades: màxim de 20 parades 

 
L’ajuntament es reserva el dret de modificar la ubicació i el número de parades per causa 

d’interès públic. 

 
2.-INFRAESTRUCTURES PREVISTES 
 
La infraestructura anirà a càrrec de l’ajuntament i serà idèntica per a totes les parades a fi d’oferir 

una estètica única que reforci una bona imatge de mercat unitari.  

 
La seva composició es concreta en:  
 
1- Estand rústic de fusta de 3x2m amb tarima, quadre de llum i 2 endolls, prestatge de 1,5x0,3cm, 

sostre i paret de fusta amb dos cadenats per tancar-lo. 
 
2- Les llums utilitzades hauran de ser halògenes o bombetes, ambdues de baix consum. Queden 

exclosos focus o altres elements de consum elevat. Les bombetes hauran d’estar cobertes amb algun 
sistema decoratiu.  
Important: Les casetes ja tenen incorporat un prestatge, tres bombetes i les seves cobertes 
corresponents, en cas de no voler qualsevol element dels mencionats s’haurà de comunicar el mateix 

dia del lliurament de claus. 
 

L’ajuntament subministrarà als paradistes la pressa elèctrica i el distintiu del Mercat que haurà de ser 
visible a la parada. 

 
3.-DURADA DEL MERCAT 
 
L’autorització per l’exercici de la venda serà pels dies següents: 

 
TOTAL dies: 27 dies de mercat (del 7 de desembre fins el 5 de gener)  
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4.-TAXA DE LA PARADA 
 
Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini públic per parada 
de 675 € per tot el període (segons marca OF Núm. 26 Annex 2: taxa de 25 €/dia). 

 

5.-FORMA DE PAGAMENT 
 
S’haurà d’abonar de la següent manera: 

 
 225€ a la contractació del mercat (setembre) + 225€ abans del 31 d’octubre + 225€ abans del 

23 de novembre 

 o 100% a la contractació del mercat 

Ingrés a Banc BBVA – compte núm. ES81 0182 6035 4502 0160 6672 
 
Si el paradista admès no efectua qualsevol dels pagaments en el temps indicat, quedarà 
automàticament exclòs del Mercat i la seva plaça se li oferirà al següent sol·licitant de la llista 

d’espera per ordre de puntuació.  

 
El paradista que, una vegada satisfet el import de l’espai reservat o part d’aquest, renunciï a 
participar en el mercat, haurà de notificar-ho per escrit (carta o correu electrònic) a l’ajuntament 

com a mínim 15 dies abans de la inauguració. En aquest cas es reintegrarà el 100% de la quantitat 
pagada. Si la renuncia es produís més tard de la data esmentada, el paradista perdrà el dret a 

qualsevol reintegrament. 
 

6.-GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’ajuntament amb seu social a la plaça de la vila 

11 bx tel. 93 814 19 19. 

 
Un cop finalitzat el procés d’ordenació de sol·licituds, les persones sol·licitants d’una parada hauran de 
formalitzar la inscripció, realitzant el pagament de la taxa a l’ajuntament i enviant el justificant. 

 
7.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
És obligatori que cada parada estigui ornamentada amb motius de decoració nadalenca. Llums 
envoltant la parada i boles, estrelles o qualsevol altre element que reflecteixi l’esperit nadalenc. 
 
Es prohibeix expressament els articles de gran volum, o articles que siguin còpies o idèntics, en quant 
a marca i model, als que es puguin trobar a les botigues de la ciutat.  

També els productes d’alimentació.  
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Els participants podran tenir a la venda, en la seva parada, articles tant d’elaboració pròpia com de 
tercers. 

 
Per tal de diversificar l’oferta de productes es fixa un nº màxim de parades per a cada un dels tipus 

de productes detallats a continuació: 
 

2 Productes típics de nadal 

2 Bijuteria en plata d’autor 

1 Bijuteria en cuir artesana 

2 Bijuteria boho-chic i complements 

1 Marroquineria 

2 Bosses i moneders fets a mà 

1 Minerals 

2 Cosmètica i sabons fets a mà 

2 Objectes de decoració 

1 Espelmes i ambientadors fets a mà 

2 Roba i complements 

1 Productes teixits fets a mà 

1 Altres 

 

No s’acceptaran els següents articles:  
 

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

 llibres nous  
 joguines de plàstic  

 productes d’alimentació  

 productes de marca o copies dels mateixos  
 articles de papereria (revistes, quaderns escolars...) excepte els fets a mà. 
 productes de merchandising 
 articles electrònics (mòbils, joguines, aparells de música... ) 

 

El mercat serà mixt: no es diferenciaran els llocs de venda per tipus de productes (artesania pròpia i 
de revenda). 
 
8.-CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
La valoració dels criteris es durà a terme per part del Cap del Servei de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Amb les sol·licituds rebudes s’elaborarà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò que s’estableix a les 
condicions de venda indicades seran desestimades. 

 
La organització es reservarà el dret a suspendre aquest mercat, quan les sol·licituds presentades no es 

considerin suficients pel bon funcionament del mercat. 

 
Si les sol·licituds excedeixen el nombre de llocs de venda, aquestes seran objecte de valoració segons 
els criteris establerts en els punts següents: 
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1.CRITERIS OBJECTIUS (TOTAL: 10 punts)  
 
Experiència amb altres mercats d’artesania a Vilanova i la Geltrú organitzats per l’Ajuntament durant 

l’últim any (2  punts). 
 

Carnet d’artesania de Catalunya vigent (es necessita fotocopia de les dues cares) fins màxim 4 punts   
 
Tenir el carnet diploma mestre artesà vigent  4 punts         

Tenir el carnet artesà professional vigent 3 punts         

Tenir el carnet artesà cultural vigent 2 punt            

 
Materials utilitzats (es necessita fotografia): fins màxim 6 punts 
S’especificaran exactament els productes que es posaran a la venda i quins d’aquests estan realitzats 

amb material reciclat. 
 

Productes del territori, vinculat a Vilanova i la Geltrú, al seu 

patrimoni i les seves tradicions 

3 punts      

Utilitzar material reciclat  
(al menys en el 50% dels productes) 

3 punts 

 
NOTA: un sol producte no puntuarà en ambdós casos. 

 
2.CRITERIS SUBJECTIUS (TOTAL: 10 punts) 
 

Característiques del lloc de venda (imprescindible fotografia de la parada): fins màxim 10 punts  
Serà imprescindible aportar fotografia/es de la parada guarnida amb motius nadalencs (semblant a 

com s’exposarà en el mercat de nadal). 
 
Es valorarà: 
 

 Presentació del producte dintre de la parada (màxim 2 punts) 
 
Es valorarà l’exposició del producte. No només que estigui endreçat sinó que la seva col·locació sigui 

estèticament agradable i que inclús el producte sigui un element de decoració. 
 

 Estètica de la parada i qualitat visual (màxim 2 punts)  

 

Es valorarà el conjunt de la parada. No només la col·locació del producte sinó la decoració, el 
cobriment del taulell, les llums.... 
 

 Originalitat del producte (màxim 2 punts) 

 
Es valora sobre tot que el producte sigui innovador/diferent i no l’haguem tingut al mercat durant 
aquests anys o que dintre de les sol·licituds sigui únic (es considerarà com a únic dues parades del 

mateix producte- si hi ha mes no hi haurà puntuació en aquest punt). Es valorà també que el 
producte no el trobem als locals propers de Vilanova. 
 

 Altres elements innovadors aportats pel paradista (elements decoratius, processos de treball, 

materials emprats...) (màxim 2 punts) 
 

Es valora si es realitza el producte a la parada. Si porta elements decoratius per fer més atractiva la 

seva parada, els materials amb els quals està treballada la peça que es posa a la venda (productes 
naturals), la originalitat en el cobriment del mostrador, ... 
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 Millores en la prestació del servei (miralls, etiquetatge del producte, pagament amb targeta, 

possibilitat d’emprovar el producte en la mateixa parada, lliurament de tiquet de compra, 

possibilitat de bescanviar el producte, fer encàrrecs del producte, etc.) (màxim 2 punts). 
 

Per cada prestació que aporti es donarà 0.5 punts. 
 

En cas d’empat, es prioritzaran les parades de venda d’articles nadalencs. Si es continua empatant, 
es prioritzarà haver participat en alguna de les anteriors fires a la ciutat. I si es continua empatant, es 
resoldrà a favor de la sol·licitud registrada en primer lloc, dintre del termini atorgat per a la seva 
presentació. 

 
9.-SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER VENDRE AL MERCAT 
 

1. No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda.  
 
2. L’organització realitzarà l’assignació de les parades. 

 

3. El titular de l’autorització està obligat a romandre al lloc de venda tots els dies de durada del 
mercat i també a complir amb l’horari establert del mateix. 

 
4. L’autorització és personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, transmissió o venda.  

 
5. El incompliment de les condicions d’ús del mercat relacionades en aquestes bases per part dels 

paradistes serà causa d’anul·lació del permís de venda. 

 
 
10.-REQUERIMENTS PERSONALS 
 

La persona sol·licitant haurà de complir: 
 

• Ser major d’edat. 

• No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de denúncia, ni constar 
respecte del sol·licitant antecedents policials relacionats amb la indicada venda. 

• No ser deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
• Complir tots els requisits establerts per Hisenda i per la Seguretat Social per a l’exercici de 

l’activitat. 
• Tenir contractada pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor referida a la 

instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat. 
 

L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia dels requeriments anteriors i al 
pagament de la taxa del mercat. 
 

Drets i obligacions  respecte les parades: 
 
1. No es permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls o molèsties 

ambiental.  

 
2. No es permesa la tinença d’animals de qualsevol tipus a l’interior de la parada ni en tot l’espai del 
mercat. 
 

3. No es permès cap tipus d’aparell elèctric tipus estufa, microones, neveres.... 
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4. Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l’interior o perímetre del mercat. Els vehicles hauran 
d’estacionar-se en els llocs adequats per l’estacionament de vehicles i els habilitats a la zona per les 
operacions de càrrega i descàrrega. 

 
De les condicions de venda: 

 
1. Les persones autoritzades exerciran la venda directa i personalment, sense perjudici de poder ser 

auxiliats per una persona correctament autoritzada per l’Ajuntament. 
 
2. En circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades a l’Ajuntament, podrà sol·licitar-ne i, en el 
seu cas, obtenir l’autorització per a la substitució temporal del titular per una persona major d’edat, 

que compleixi amb tots els requisits continguts a les presents bases. 
 
3. Tota persona que es trobi al front del lloc de venda, ja sigui titular o substitut autoritzat, disposarà en 

el lloc de venda de l’autorització pertinent expedida per l’Ajuntament.  
 
4. El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles de manera clara i 

ben visible. 

 
5. Els paradistes vendran exclusivament els productes descrits a la sol·licitud d’inscripció i pels quals 
s’ha atorgat l’autorització. 
 

6. El venedor/a està obligat a mantenir net el lloc de venda durant l’activitat i haurà de deixar-lo 
correctament al finalitzar cada jornada i al finalitzar el mercat.  
 

7. El venedor/a ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil en vigor, referida a 
la instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat, amb el rebut corresponent, per un import mínim 
de 150.000€. 
 

8. Les parades s’ajustaran a les característiques de forma i color que l’Ajuntament determini. 
 
9. El cablejat elèctric que porti el venedor/a estarà en bones condicions d’ús. 

 
10. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment. 

 
11. Cal comunicar a l’empresa que gestiona el Mercat les absències previstes i justificades amb 

anterioritat. 
 
12. En cas de pluja o vent no es permetrà muntar un altre dia com a compensació, a no ser que 
l’empresa que gestiona el Mercat ho consideri favorablement al haver places lliures en d’altres 

mercats. No es retornaran els diners. 
 
13. La restitució de la clau i/o cadenat de la caseta per pèrdua o robatori anirà a càrrec del 

paradista, així com qualsevol desperfecte que ocasioni a la caseta. 
 
Causes de Revocació de l’autorització:  

 

1.  Finalització del termini per a la que es va atorgar. 
 

2.  Renuncia expressa del titular. 
 

3.  Defunció del titular. 
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4.  Pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal. 
 
5. La no assistència continuada dels titulars durant 3 dies o bé absències discontinues de més de 5 i 
en cas de no justificar-se i acreditar-se documentalment davant l’Ajuntament.  
 

6. Pernoctar, cuinar, entaular-se o realitzar qualsevol tipus d’activitat que pugui malmetre la imatge 
del conjunt del mercat.   

 
7. Incompliment reiterat dels horaris d’obertura i tancament durant més de 3 assistències  
consecutives o 4 alternes.  
 

8.  Les discussions o altercats. 
 
9. Inobservança de les ordres de les autoritats municipals. 

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

 

11.  Incompliment de les exigències previstes en aquestes bases.  
 
11.-VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
 

L’Ajuntament designarà entre el seu personal qui farà el control del mercat. 

Aquesta persona li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de venda (que li seran 

assignats al començar el mercat), resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació del 

mercat i el transcurs de la seva activitat, i en tot allò que es refereix a l’ordre, la disciplina i la neteja. 

 

Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del mercat, i donar 

compte dels fets i incidències a l’òrgan competent. 

 

La vigilància de la zona del mercat correspon a la Policia Municipal, que també pot actuar en 

tasques de control del mercat, en col·laboració amb el personal del mercat. 

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també podrà efectuar controls sobre els àmbits 

de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial del mercat. 

 

Els autoritzats seran els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats 

durant les hores d’obertura al públic. 

 

L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del 

deteriorament o furt d’objectes. 

 
12.-PUBLICITAT I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 

Les presents bases seran publicades al Butlletí Oficial de la Província, al E-tauler i la pàgina Web de la 
Corporació, podent presentar-se les corresponents sol·licituds desprès de 15 dies de la seva 

publicació al BOPB i fins el 7 de setembre de 2018. 

 
L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de Promoció 
Econòmica. 
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Les sol·licituds per poder participar en aquest mercat estaran a disposició dels interessats en els 
següents llocs: 
 

• Web de l’ajuntament (tràmits i gestions). 
• Oficines regidoria Promoció econòmica C. Escolapis 1 bx 

 
La sol·licitud juntament amb la declaració responsable s’han de presentar a L’Oficina d’atenció 

ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (horari de dilluns a divendres de 8 h a 19 h i 
dissabtes de 10 h  a 13 h). 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en aquestes bases: 

 
 Full de sol·licitud; 

 Fotocopia del DNI; 

 Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per Hisenda i la 

Seguretat Social per a la participació al mercat; 

 Fotografia de la parada (amb els productes de l’època); 

 Fotografia dels productes que es posaran a la venda; 

 Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en el cas de tenir); 

 Assegurança de responsabilitat civil en vigor referida a la instal·lació de la parada, al exercici 

de l’activitat. 

 Memòria d’elaboració dels seus productes: fotos, descripció i/o vídeo, en qualsevol format de 

suport paper o digital, on es comprovi la forma de producció dels producte i la proposta de 

parada realitzada pel sol·licitant (presentació, qualitat visual, estètica i originalitat del 

producte).  

 

I tota aquella documentació que es consideri necessària per a la seva puntuació. 

 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en aquestes bases. 
En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà incomplerta i serà 

automàticament exclosa de la selecció.  
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SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ATORGAMENT D’UN 
ESPAI AL MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 2018-2019 

 

Nom i cognoms       DNI / NIF 

Adreça 

Població  CP 

Telèfon Correu electrònic: 

Nom comercial  
En el cas de persona jurídica, nom i cognoms de la persona que farà us del permís i DNI/NIF/NIE:  

...................................................................................................................................................................... 

Relació exhaustiva del productes que es posaran a la 
venda:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
(No es podran posar a la venda productes diferents als relacionats a aquesta sol·licitud) 

EXPOSO:  

Que tinc interès a participar al Mercat d’artesania de Nadal i reis de 2018-2019. 
 

NOTA: No s’admetrà cap sol·licitud sense aquesta documentació. 

 

���� Fotocopia del DNI 

���� Fotografia en color en format paper o format 

digital dels productes a exposar i vendre i 

fotografia de la parada. 

���� Assegurança de responsabilitat civil 

���� Declaració responsable 

���� Carnet d’artesà i/o cultural (si és el cas) 

���� Dossier amb les explicacions pertinents per 

poder puntuar. 

 

Per tot això, 

DEMANO:  

Participar en el procés d’atorgament d’un espai al MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 2018-

2019 i accepto les condicions establertes a les bases d’aquest procediment. 
 
(signatura) 
 

Vilanova i la Geltrú,.............. de..........................................de 2018 

 
 

La informació que faciliteu quedarà en el "Registre d'activitats relacionades amb artesania i/o venda al carrer" i d’acord amb la Llei orgànica 
15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en el 
corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al seu tractament informàtic. Així mateix us informem de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit 
presentat en el registre general de l’Ajuntament. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 2018-2019 
 

El Sr./a.     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIF/NIE     ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Com a sol·licitant d’una autorització de venda al mercat d’artesania de Nadal i reis 

2018-2019, DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

 

 Estar donat d’alta del règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i 

els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions 

tributàries. 

 Estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la 

corresponent tarifa o, en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris. 

 Complir amb tots els requisits que imposa la normativa vigent en matèria de 

defensa dels consumidors i usuaris. 

 En el cas de nacionalitat de tercers països, disposar de les corresponents 

autoritzacions de residència i treball. 

 Em comprometo a satisfer les obligacions relatives a la taxa d’ocupació de la via 

pública en els terminis establerts. 

 Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per a la venda no 

sedentària, amb cobertura mínima de 150.000€, i em faig responsable de 

qualsevol dany que pugui ocasionar la meva parada, vehicle o producte a 

terceres persones. 

 Autoritzo a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al 

compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta 

telemàtica als registres i arxius d’altres administracions i entitats publiques. 

 Les dades consignades en el present document són certes i sóc coneixedor que 

la inexactitud, falsedat o omissió de les mateixes comporta l’extinció de 

l’autorització . 

   

(Signatura) 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, a   .............. de ................................................... de 2018 
 

 
 
 

 


