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PROPOSTA 
 
 
Identificació de l’expedient   
Núm.Exp. 000124/2017-DES 
 
APROVACIÓ SI ESCAU DE  LA ORGANITZACIÓ, LES BASES , ELS  CRITERIS 
PER L’ ORDENACIÓ DE LES SEVES SOL·LICITUDS I LA CONVOCATÒRIA DE LA 
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA DE PETIT FORMAT DE NADAL I REIS ( 21017-2018) 
 
  
 
A reserva dels termes que resultin de l’ aprovació de l’ acta corresponent, en la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2017 es va adoptar 
l’acord següent : 
 
Relació de fets 
 
 
1. Atès que l’època de Nadal i Reis és un període especial per dinamitzar el comerç 
local ja que són unes dates en les que els regals i celebracions provoquen que es 
dispari la demanda, per tant, una bona oferta complementària de productes artesanals 
és clau per completar l’oferta comercial habitual amb productes de qualitat i proximitat. 
En aquest sentit, les fires-mercats d’artesania i petit regal fan aquesta funció, a més 
d’ajudar a proporcionar a la ciutat un bon dinamisme econòmic entorn al que genera el 
bon funcionament del comerç local. 
 
2. Per tant, es proposa: 
 

a) Aprovar, la organització, les bases d’atorgament de les autoritzacions 
municipals i condicions per al seu exercici de la fira-mercat de petit format de 
Nadal i Reis (2017-2018) per tal de  convocar el concurs per a l’adjudicació de 
les autoritzacions de venda. 

b) Aquests possibilitaran posar a l’abast de la ciutadania que els artesans/es, 
petits  productor/es i revenedor/es que ofereixin els seus productes als 
compradors locals i visitants durant els dies dins un calendari diversificat, que 
faciliti, a l’hora, la participació dels venedor en dies i períodes diferents durant 
l’any, segons s’especifica en les bases de la convocatòria. 

 
3.  Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Promoció Econòmica de data 09/05/2017. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre el Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques . 
 
II.-.Llei //1985,de 2 d’abril de Bases del Règim Local. 
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III.- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
IV- Decret 179/1995 de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals. 
 
V.- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals. 
 
VI.- El Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària de Vilanova i la 
Geltrú ( BOPB de 5 d’agost de 2013). 
 
VII.- Decret d’alcaldia de data 22 de juny de 2015, de delegació de competències a la 
Junta de Govern Local, apartat j) relatiu a les bases, convocatòries i atorgament de 
llicències d’ocupació de domini públic municipal, en els casos en què hi hagi 
concurrència pública. 
 
VIII.- Decret d’alcaldia de data  19 d’abril de 2017  de delegacions a favor del regidor 
delegat de Promoció Econòmica.  
 
IX.- Llei 1/2010 d’1 de març de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació 
del mercat minorista. 
 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local , l’adopció del següent , 
 
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR  l’organització de la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal 
i Reis del 14 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018: 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA FIRA-MERCAT 
 
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA I PETIT REGAL 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o 
productes variats i artesania ètnica no pròpia. 
Calendari:   Desembre: del 14 al 31de 2017 i Gener: del 1 al 7 de 2018 
Opcionals: 25, 26 de Desembre i 1 de Gener 
Lloc:  Rambla Principal (entre C. Tetuan i C. Almirall Colom) i Rambla Principal (entre 
Rambla Josep Tomás Ventosa  i C. Cuba) 
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h (qui ho desitgi podrà mantenir oberta la parada al 
migdia / els 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: 20 
Dies de mercat: 25 dies 
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L’ajuntament es reserva el dret de modificar la ubicació i el número de parades per 
causa d’interès públic. 
 
SEGON. APROVAR les bases d’atorgament de les autoritzacions municipals per a la 
venda en la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal i Reis (2017 i 2018) i les 
condicions per al seu exercici que es recullen en el document ANNEX. 
 
TERCER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per a la 
venda en la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal i Reis (2017-2018). Les 
persones interessades podran presentar les seves sol·licituds al registre de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir de l’endemà de la seva publicació al BOPB 
fins el dia 06 d’octubre de 2017. 
 
QUART. AUTORITZAR al regidor delegat de Promoció Econòmica, per a la signatura i 
formalització dels documents adients en relació als punts anteriors. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats. 
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ANNEX: BASES D’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS I 
CONDICIONS PER AL SEU EXERCICI 
 
 
INFRAESTRUCTURES PREVISTES 
 
La infraestructura anirà a càrrec de l’organització 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 en la paret del fons en el costat oposat al quadre elèctric. 
 
 
 
DURADA DEL MERCAT 
 
L’autorització per l’exercici de la venda serà pels dies següents: 
 
TOTAL dies: 25 dies de mercat (del 14 de desembre fins el 7 de gener)       
 

DESEMBRE 2017 GENER 2018 

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 20 30 31 
 
 
TAXA DE LA PARADA 
 
Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini públic per 
parada de 625 € (segons marca OF Núm. 26 Annex 2: 25 €/dia). 
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Previsió d’ingressos: 12.500 € 
 
FORMA DE PAGAMENT 
 
S’haurà d’abonar de la següent manera: 
 

 225€ a la contractació del mercat + 200 abans del 27 d’octubre + 200 abans del 24 de 

novembre 

 100% a la contractació del mercat 

Ingrés al Banc de Sabadell compte núm. ES77 0081 0050 1200 0126 7530 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’Ajuntament amb seu social al carrer 
Escolapis, 1 bxs. 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, previ pagament de la taxa a l’ajuntament. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
És obligatori que cada parada estigui ornamentada amb motius de decoració nadalenca. 
En cas de no ser així es procedirà al seu tancament fins que estigui solvent. 
 
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.  
 
Els participants podran tenir a la venda, en la seva parada, articles tant d’elaboració pròpia com 
de tercers. 
 
No s’acceptaran els següents articles:  
 

 productes de segona mà (llibres, roba, joguines...),  
 llibres nous  
 joguines de plàstic  
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 productes d’alimentació  
 productes de marca o copies dels mateixos  
 articles de papereria (revistes, quaderns escolars...)  
 articles electrònics (mòbils, joguines, aparells de música... ) 

 
Llistat de productes permesos a la venda: 
 

 Bijuteria i joies  
 bosses de mà  
 ceràmica 
 calçat tradicional  
 cereria 
 cosmètica (sabons, cremes, perfumeria...)  
 encens  
 objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, pirogravats...) 
 marroquineria  
 minerals i pedres  
 jocs i joguines artesanals  
 papereria artesanal  
 productes ornamentals ètnics (exemple: escultures en fusta, gerros, articles de 

terrissa...)  
 productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda  
 objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls...)  
 làmpades  

i 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 de revenda). 
 
 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
La valoració dels criteris es durà a terme per una comissió de selecció formada pel Cap del 
Servei de Promoció Econòmica, i dos tècnics/ques 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. 
 
L’Ajuntament 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: 
 
1.CRITERIS OBJECTIUS (TOTAL: 20 punts)  
 
Experiència en altres mercats d’artesania a Vilanova i la Geltrú organitzats per l’Ajuntament  (es 
demostrarà mitjançant acreditacions documental) fins màxim  5  punts. 
 
Participació en altres mercats de la ciutat durant l’últim any 
4 mercats d’artesania 5 punts        
3 mercats d’artesania 4 punts        
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2 mercats d’artesania 3 punts        
1 mercat d’artesania 2 punt           

 
Es tindran en compte: mercat de Nadal 2016 – 2017, mercat de setmana santa 2017, mercats 
dels diumenges temporada juliol 2016 – juny 2017, mercat d’artesania d’estiu 2017. 
Es considera un sol mercat el haver participat en el Mercat de brocanteria, col·leccionisme, art i 
artesania (mercat d’artesania dels diumenges). Només es tindrà en compte si s’ha participat 
durant un trimestre o al menys durant tres diumenges no consecutius. 
 
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 3 punts 
 
Productes del territori, vinculat a Vilanova i la Geltrú, al seu patrimoni i les 
seves tradicions 

Més de la meitat dels productes 3 punts      
Algun producte 1 punt        

 
Es puntuarà segons la fotografia aportada de la parada i els productes. 
 
 
 
 
 
Característiques dels productes: fins màxim 8 punts 
 
Productes sense presència en anteriors edicions 
del mercat o únics entre les sol·licituds 
presentades 

5 punts    

Productes amb poca presencia entre les 
sol·licituds 

3 punts 

 Utilitzar material reciclat:  
En tots els productes posats a la venda 3 punts   

En algun producte posat a la venda 1 punt   
 
Es puntuarà segons la fotografia aportada de la parada i els productes, i les referències que es 
facin per escrit dels productes. 
 
2.CRITERIS SUBJECTIUS (TOTAL: 16 punts) 
 
Característiques del lloc de venda (imprescindible fotografia de la parada): fins màxim 16 
punts  
 
Es valorarà l’aspecte general de la parada. 

 Presentació del producte (fins a 3 punts)  
 Qualitat visual global de la parada(fins a 4 punts)  
 Millores en la prestació del servei (emprovadors, miralls, etiquetatge del producte, 

pagament amb targeta, etc.) (fins a 5 punts -un punt per cada millora que es presenti) 
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 Elaboració del producte durant les hores de mercat (fins a 2 punts) 
 Guarniment de la parada amb elements decoratius, que no siguin el propis productes 

posats a la venda i que tinguin a veure amb l’època del mercat (fins a 2 punts) 
 
En cas d’empat, es prioritzarà haver participat en alguna de les anteriors fires a la ciutat. 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. 
 
CONDICIONS DE 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. 
 
 
 
 
 
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, per un import mínim de 100.000€ 
 

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.... 
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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 100.000€.  
 
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. 
 
4.  Pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal. 
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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.  
 
 
 
 
 
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. 
 
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 a partir de l’endemà 
de la seva publicació al BOPB i fins el 15 de setembre de 2017. 
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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: 
 

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

 
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 
15 h i dimarts fins a les 17 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. 

 Dossier amb les explicacions pertinents per poder puntuar. 

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, a menys que el defecte sigui subsanable, i  a tal efecte 
es concedeixi un termini de 10 dies. 
 
 




