
 

                                                                            
 

  

 

           

 

 
MERCAT DE BROCANTERS, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA 
 
 
1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
PRIMER I TERCER DIUMENGE DE CADA MES 
Mercat de brocanteria 
Producte: Peces i articles de col·leccionisme de més de 30 anys 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 h a 20 h 
Nº de parades: 20 
Parada: 6m lineals de façana x 3 m d’ample 
 
SEGON I QUART DIUMENGE DE CADA MES 
Mercat d’Artesania  
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i 
productes comprats a tercers per a petit regal 

Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 h a 20 h 
Nº de parades: 20 
Parada: 3m lineals de façana x 3 m d’ample  
 
L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració del mercat quan la previsió 

d’assistència de parades sigui inferior a 4. 
L’ajuntament es reserva el dret de modificar la ubicació i el número de parades per 
causa d’interès públic. 
 
El mercat s’anul·larà els següents dies: 

• (3r diumenge) 16 de desembre de 2018.......mitja marató 

• (2n diumenge)11 de novembre de 2018....fira de novembre (qui vulgui podrà 
participar durant la fira a preu de fira – es tindrà prioritat de participació en la 
fira). 

 
2.-INFRAESTRUCTURES PREVISTES 
La infraestructura anirà a càrrec del paradista. 

Les parades de venda que s’instal·lin hauran de complir les característiques que es 
detallen a continuació. 
 
Mercat d’Artesania  
Les parades tindran una superfície màxima de 9 metres quadrats i seran tipus carpa 

amb una superfície de 3 metres de llarg per 3 metres de profunditat + faldó cobriment 
del taulell d’exposició.  
Les parades seran totalment desmuntables, prohibint-se qualsevol element d'obra fixa. 
 
Característiques tècniques de les parades: 
 

• Dimensions de la parada: carpes de 3x2 metres o 3x3 metres, amb potes 
metàl·liques o de fusta i lona de recobrament de color blanc amb laterals. No 
s’admetran altres sistemes de protecció ni para-sols ni paravents. 

• Un taulell amb dimensions màximes de 3 m de llarg per aproximadament 1 
metre d’ample i cavallets o potes de 80cm d’alçada, que en cap cas podrà 
excedir de l’espai ocupat per la carpa. 
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• Tot el taulell de la parada haurà d’estar revestit amb roba que no estigui 

foradada i doni una imatge lluïda. 
• Cada parada haurà de tenir un rètol indicatiu que serà facilitat per la 

organització. 
• L’enllumenat s’haurà de fer amb llums de baix consum i, l’expositor haurà de 

portar cablejat que haurà d’estar homologat amb una extensió mínima de 15 
metres preparat per poder connectar-se a les caixes de que disposa 

l’Ajuntament en el lloc del mercat. 
 
Mercat de brocanters 

• Un taulell amb dimensions màximes de 6 m de llarg per aproximadament 1 
metre d’ample i cavallets o potes de 80cm. d’alçada, que en cap cas podrà 
excedir de l’espai cedit. 

• No es obligatòria la carpa. En cas de portar haurà de complir les 
característiques tècniques esmentades anteriorment. 

 
3.-TAXA PER PARADA 
 
Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa de 20€/dia (segons marca OF 

Núm. 26 Annex 2). 
 

1r diumenge Mercat de brocanteria 20 € / dia 

2n diumenge         Mercat d’artesania 20 € / dia 

3r diumenge   Mercat de brocanteria 20 € / dia 

4t diumenge Mercat d’artesania 20 € / dia 

 
Per a l’exercici 2019-2020 s’aplicaran les Ordenances Fiscals vigents en el període 
autoritzat. 
El fet de no pagar les taxa exigida suposarà la pèrdua automàtica de la llicència de la 
parada. 
 

4.-FORMA DE PAGAMENT 
 
S’haurà d’abonar el dia de participació per endavant, en el moment de la 
confirmació de la seva assistència del diumenge corresponent. 
 
Ingrés al BBVA– compte núm. ES81 0182 6035 4502 0160 6672 

 
5.-GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú amb seu social la plaça de la vila 11. tel. 93 814 19 19. 
 

6.-DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
La llicència atorgada mitjançant el procediment previst en aquestes bases, inclou 
l’autorització d’explotació des del 2018 fins al 2020. 
 

Els titulars de les parades hauran d’estar al corrent dels seus pagaments i en cas de 
tenir deutes no se’ls renovarà la parada fins que justifiquin prèviament el seu 
pagament. 
 
 
 

 
 



 

                                                                            
 

  

 

           

 

7.-CONDICIONS DE VENDA GENERALS DELS MERCATS 
 

 Cal exhibir l’autorització municipal de venda de forma visible per al públic 

(aquesta serà lliurada per l’ajuntament). 

 Cal vendre només el tipus de producte pel qual teniu concedida l’autorització. 

 Cal exposar el preu de venda al públic (PVP) amb cartells o indicadors. 

 Cal poder demostrar l’origen dels productes que es posin a la venda mitjançant 

un albarà o factura a on hi figurin totes les dades de l’empresa elaboradora.  

 Cal mantenir la parada neta i endreçada durant la celebració del mercat. 

 
8.-CONDICIONS DE VENDA PARTICULARS DELS MERCATS 
 
Mercat d’Artesania  
Llistat de productes permesos a la venda: 
 
Bijuteria i joies, bosses de mà, ceràmica, calçat tradicional fet a mà, cereria, 
cosmètica, encens, objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment 

(pintats, pirogravats...), marroquineria, jocs i joguines artesanals, papereria artesanal, 
productes ornamentals varis realitzats a mà en materials diversos fusta, ferro..., 
productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda fets i/o estampats a mà, objectes 
decorats a mà (porcellana, caixes, ventalls...), minerals i pedres, làmpades i en general 
tots aquells objectes d’elaboració pròpia fets a mà. S’admeten flors i plantes. 
 
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 merchandising, articles de papereria 
(revistes, quaderns escolars...), articles electrònics (mòbils, joguines, aparells de 
música... ), i copies d’obres d’art realitzades sobre suport de paper i llenç. 
 

Mercat de Brocanters: 
Llistat de productes permesos a la venda: 
 
Els objectes que poden ser exposats i/o alienats necessàriament han de pertànyer a 
alguna de les categories següents i han de tenir una antiguitat de més de 30 anys: 

Objectes de numismàtica, objectes de filatèlia, litografies, postals i arts gràfiques 
antigues, art i pintura, escultura talla i imaginaria, forja i ferro artístic, mobiliari, 
decoració i objectes ornamentats antics, objectes de col·leccionisme geològic i de 
ciències naturals, suports de comunicació, diaris , revistes, discos, cartells, curiositats i 
indumentària interior, bijuteria,i joieria, curiositats, indumentària, armament antic i 
militars, maquinaria i mecànica antiga, instruments musicals antics no electrònics, 

emblemes pins, insignes, escuts i similars, llibre d’ocasió antic i modern. 
 
Són productes prohibits tots els no inclosos en el llistat anterior, i especialment la 
pornografia en qualsevol de les seves formes, articles alimentaris, aparells 
electrodomèstics, objectes de valor menyspreable o sense interès col·leccionista o de 
curiositat. Restes d’enderrocaments, material sanitari i de fontaneria de construcció, 

peces de maquinaria, inclosos automòbils, envasos comercials i objectes de 
propaganda, objectes de plàstic i joguets actuals, eines noves o modernes, objectes 
de fabricació actual i tot tipus d’electrònica, de menys de 30 anys d’antiguitat, 
productes fraudulents respecte la qualitat i el preu  
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9.-PUBLICACIÓ I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Les presents bases seran publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al E-tauler i 
la pàgina Web de la Corporació, podent presentar-se les corresponents sol·licituds 
després de 15 dies de la seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2020. 
  
L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de 

Promoció Econòmica. 
 
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 de promoció econòmica (pl. de la Vila 11) 
 
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.). En cas de no poder fer-ho 
presencialment ho podreu enviar per correu administratiu a l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, Plaça de la vila 8, 08800-Vilanova i la Geltrú. La resta de documentació es 
podrà enviar per correu electrònica a olopez@vilanova.cat 
 
Mercat d’Artesania: 
 
La sol·licitud de llicència s’haurà de presentar mitjançant la corresponent instància (de 
conformitat (amb el model de l’annex núm. 1 d’aquestes bases) on constin les dades 
del sol·licitant, les dades de la persona que estarà a càrrec de la parada en cas que 
no sigui el titular, i la indicació del tipus de producte a comercialitzar. 
 
Aquesta instància haurà d’anar acompanyada en sobre tancat de la següent 

documentació : 
• Fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport de la persona 

sol·licitant de la llicència.  
• En el cas de persones nacionals de països que no siguin membres de la Unió 

Europea, fotocopia compulsada del permís de residència i feina per compte 
propi.  

• Escriptura de la societat, en cas que el sol·licitant de la llicència sigui una 
persona jurídica. (original o fotocòpia compulsada). L’objecte social haurà 
d’estar relacionat amb la producció artesanal o manufacturada o amb la 
venda minorista d’aquests tipus de productes. 

• Fotocopia del Document Nacional d’Identitat, passaport, o permís de 
residència i feina per compte propi de la persona que suplirà al titular de la 

llicència per regir la parada  
• Dues fotografies de la parada, on es puguin veure tots els productes que es 

posaran a la venda, així com la decoració, preus i complements als productes 
de venda (miralls, datàfon,...). 

• Declaració responsable (annex 2) conforme es compleixen tots els requisits 

establerts per a la participació al mercat. 
• Compromís conforme subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil derivada de 

l’exercici de l’activitat amb cobertura mínima de 150.000 euros. Aquesta pòlissa 
estarà vigent durant tota la llicència. 

• Carnet d’artesà expedit pel Departament d’Indústria i Comerç de la 
Generalitat de Catalunya o per alguna altra comunitat autònoma i altres 

comprovants d’assistència a activitats formatives en què l’artesà/na hagi assistit 
relacionades amb l’àmbit professional.  



 

                                                                            
 

  

 

           

 

• També s’admetrà el currículum professional del sol·licitant sempre que acrediti 

la seva experiència laboral i professional en l’àmbit de l’artesania i de la 
manufactura. 

• 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 

• Proposta de parada realitzada pel sol·licitant (presentació, qualitat visual, 

estètica i originalitat del producte).Adjuntar fotografia de la mateixa. 
 
La Comissió de Selecció, comprovarà que a les sol·licituds hi figuri tota la 
documentació requerida per aquestes bases. En cas que manqui alguna 
documentació, es requerirà per telèfon o correu electrònic a l’adreça d’e-mail 
facilitada, per tal que l’aporti, en un termini màxim de 3 dies hàbils. 

 
Transcorregut aquest termini, i en cas que no es doni compliment al requeriment 
efectuat per l’Ajuntament es perdrà el dret a resultar adjudicatari d’una llicència. 
 
Mercat de Brocanters  
La sol·licitud de llicència s’haurà de presentar mitjançant la corresponent instància (de 

conformitat (amb el model de l’annex núm. 1 d’aquestes bases) on constin les dades 
del sol·licitant, les dades de la persona que estarà a càrrec de la parada en cas que 
no sigui el titular, i la indicació del tipus de producte a comercialitzar. 
 
Aquesta instància haurà d’anar acompanyada en sobre tancat de la següent 

documentació : 
• Fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport de la persona 

sol·licitant de la llicència.  
• En el cas de persones nacionals de països que no siguin membres de la Unió 

Europea, fotocopia compulsada del permís de residència i feina per compte 
propi.  

• Document Nacional d’Identitat, passaport, o permís de residència i feina per 
compte propi de la persona que suplirà al titular de la llicència per regir la 
parada El document haurà de ser fotocòpia compulsada, o si és el cas serà 
suficient una declaració conforme el document ja es va presentar en anys 
anteriors a l’Ajuntament i aquest encara és vigent. 

• Dues fotografies de la parada, on es puguin veure tots els productes que es 

posaran a la venda. 
• Declaració responsable (annex 2) conforme es compleixen tots els requisits 

establerts per a la participació al mercat. 
• Compromís conforme subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil derivada de 

l’exercici de l’activitat amb cobertura mínima de 150.000 euros. Aquesta pòlissa 
estarà vigent durant tota la llicència. 

 
La Comissió de Selecció, comprovarà que a les sol·licituds hi figuri tota la 
documentació requerida per aquestes bases. En cas que manqui alguna 
documentació, es requerirà per telèfon o correu electrònic a l’adreça d’e-mail 
facilitada, per tal que l’aporti, en un termini màxim de 3 dies hàbils. 
 

Transcorregut aquest termini, i en cas que no es doni compliment al requeriment 
efectuat per l’Ajuntament es perdrà el dret a resultar adjudicatari d’una llicència. 
.............................................. 
 
Tots els interessats que presentin la sol·licitud seran inscrits al llistat de participants del 

mercat que correspongui. Abans del dia de celebració de cada mercat, 
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l’organització es posarà en contacte via correu electrònic  o trucada telefònica amb 

els interessats, que s’aniran inscrivint per a la participació d’aquell diumenge per 
estricte ordre de resposta fins exhaurir el nombre de parades disponible. 
 
10.-SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER VENDRE AL MERCAT 
 

1. L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució d’alcaldia, o 

regidor en qui delegui. Aquesta autorització tindrà caràcter discrecional dintre 
dels límits fixats per les presents condicions de venda. 

 
2. No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda.  
 
3. L’organització assignarà la ubicació de les parades. 
 
4. El titular de l’autorització està obligat a romandre al lloc de venda durant la 

celebració del mercat i també a complir amb l’horari establert del mateix. 
 
5. L’autorització és personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, 

transmissió o venda.  

 
6. El incompliment de les condicions d’ús del mercat per part dels paradistes serà 

causa d’anul·lació del permís de venda. 
 
11.-REQUERIMENTS PERSONALS 
 
Mercat d’Artesania  
La persona sol·licitant haurà de complir: 
 

• Ser major d’edat. 
• No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de 

denuncia, 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 per un import 
de 150.000 €. 

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

Mercat de brocanteria 
La persona sol·licitant haurà de complir: 
 

• Ser major d’edat. 
• No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de 

denuncia, ni constar respecte del sol·licitant antecedents policials relacionats 
amb la indicada venda. 

• No ser deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
• 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 per un import 
de 150.000 €. 

 
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.... 
 
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. 

 
NOTA*: l’organització posa a disposició dels paradistes tiquets de zona blava per 3 € 
de 9h a 16 h i 3 € de 16h a 21 h. 
 
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. 
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12. En cas de pluja o vent no es retornaran els diners, si es podran canviar per un altre 

dia d’assistència. 
 
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. 
 
4.  Pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal. 
 

5. La no assistència continuada dels titulars durant 3 mesos 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.  
 
12.-VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
 

El control del mercat es farà des de l’ajuntament.  

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 de 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, de 

les pèrdues, danys, furts o robatoris de materials o productes durant el transcurs del 

mercat. 



 

                                                                            
 

  

 

           

 

ANNEX 1 
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ATORGAMENT D’UN ESPAI AL MERCAT DE 
BROCANTERS, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA DELS DIUMENGES 

 

Nom i cognoms       DNI / NIF 

Adreça 

Població  CP 

Telèfon Correu electrònic: 

 
En el cas de persona jurídica; nom i cognoms de la persona que farà us del permís 
_________________________________________ DNI/NIF/NIE __________________________ 

 
EXPOSO: (Marqueu només la casella que correspon) 
Que desitjo participar en el procés de selecció per al següent diumenge: 

 
1er i/o 3r diumenge: MERCAT DE BROCANTERS 
Producte: Peces i articles de col·leccionisme (objectes amb una antiguitat superior als 
30 anys). 
Productes que es posaran a la venda: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
2n i/o 4t diumenge: MERCAT D’ARTESANIA D’ELABORACIÓ PROPIA I PRODUCTES DE PETIT 

REGAL   

Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i 
productes comprats a tercers.  
Productes que es posaran a la venda: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
Per tot això, 

DEMANO:  
Participar en el procés d’atorgament d’un espai per a un any al Mercat de 

BROCANTERS, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA dels diumenges, i accepto les 
condicions de les bases d’aquest procediment. 
 
 
(signatura) 

Vilanova i la Geltrú,.............. de.....................................de 20..... 

 

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. 



 

 

 

Promoció Econòmica 

ANNEX 2: MERCAT D’ARTESANIA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE / COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN CAS DE 
RESULTAR TITULAR D’UNA LLICÈNCIA 
 

En/Na ________________________________________________________________, amb DNI 

núm. __________________, en nom propi o en representació de la societat 

_______________________________________, amb NIF núm._________________, domiciliada 

a ______________________________________________________________________________, 

 

En cas de ser adjudicatari d’una llicència, 

 

EM COMPROMETO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, A: 

 

1. Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases (cobertura mínima 

de 150.000 euros). 

 

2. Donar-me d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social 

(RETA). 

 

3. Donar-me d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 

 

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

dels consumidors i usuaris. 

 

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

autoritzacions de residència i treball. 

 

6. A satisfer les obligacions relatives a la taxa d’ocupació de la via pública en els 

terminis establerts. 

 

7. 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. 

 

 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ......................... de 20.... 

 

Signatura: 



 

                                                                            
 

  

 

           

 

ANNEX 2: MERCAT DE BROCANTERIA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE / COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN CAS DE 
RESULTAR TITULAR D’UNA LLICÈNCIA 
 

En/Na ________________________________________________________________, amb DNI 

núm. __________________,  

 

En cas de ser adjudicatari d’una llicència, 

 

EM COMPROMETO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, A: 

 

1. Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases (cobertura mínima 

de 150.000 euros). 

 

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

dels consumidors i usuaris. 

 

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

autoritzacions de residència i treball. 

 

5. A satisfer les obligacions relatives a la taxa d’ocupació de la via pública en els 

terminis establerts. 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, ............. de ......................... de 20.... 

 

Signatura: 

 


