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CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2022 

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria amb data 21 de febrer per a 
l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada de Setmana Santa 
d’acord amb les Bases vigents publicades al BOPB amb data 14 de febrer de 2020. 

Les característiques bàsiques de les places ofertades són: 

− Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan 
Baptista Pirelli) 

− Dies del Mercat: 14, 15, 16 i 17 d’abril de 2022 
− Horari: de 10h a 21h. 
− Nombre de places: 18 

Segon la normativa (PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A RECINTES 
FIRALS I ESPAIS A L’AIRE LLIURE, EN QUÈ ES DUEN A TERME FIRES I FIRES 
MERCAT EN LES CONDICIONS DE L’ETAPA DE REPRESA – PROCICAT 22 de 
juliol de 2020) relativa a les distàncies de seguretat (entre 1.5 i 2m) que han de 
mantenir les parades a conseqüència de la Covid-19, i per la falta d’espai a la zona on 
es realitzarà el mercat, s’han de reduir les parades de 20 a 18.  

− Taxa de la parada: per participar en aquest mercat s’estableix la taxa 
d’Ordenances fiscals núm. 23 apartat E, referent a Mercadets festes i fires, 
vigent. (80 €). 
 

L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució de la Junta de Govern 
Local. 

Termini de presentació de sol·licitud, del 21 de febrer al 10 de març de 2022. 

Per poder participar has de fer la teva sol·licitud a través de la web de l’ajuntament 
(tràmits i gestions).  

− https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/ 
− https://www.vilanova.cat/comerc/fires_i_trobades 

 

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en 
les Bases: 

o Full de sol·licitud 
o Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per 

Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat. 
o Fitxa adjunta a la sol·licitud (dossier de participació), on s’adjuntarà: 

• Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir) 
• Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir) 
• Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat) 
• I tota aquella informació que serveixi per puntuar. 

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en les 
Bases.  
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No s’acceptarà cap sol·licitud que no hagi estat registrada. 

No es farà la tramitació de registres a través de la regidoria, només a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 

La resolució del mercat es notificació a través del e-Tauler i a les persones que han 
obtingut plaça se’ls enviarà un mail informatiu amb les característiques tècniques del 
mercat. 

Aquesta convocatòria queda supeditada a les mesures que el Pla Territorial de 
Protecció Civil de Catalunya- PROCICAT estableixi, durant les dates de la celebració 
d’aquest mercat. Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar el mercat 
sempre que aquestes mesures afectin a la salut pública o existeixin arguments tècnics 
que ho justifiquin. 

 


