
 
 
Regidoria de Promoció Econòmica, i projecció de ciutat 

 
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 fixe Mòbil 

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, 3r i/o 5è diumenge: MERCAT DE BROCANTERS 

Producte: Peces i articles de col·leccionisme (objectes amb una antiguitat superior als 
30 anys). 

 
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.  
 
 
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. 
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MERCAT DE BROCANTERIA, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA 
 

Tipus de mercat:   Artesania     Brocanteria 
(marca amb una x) 

 

Dades personals: 

Nom:   Cognom:  

DNI o 
NIE:  

 Telèfon:  Mòbil:  

Adreça postal:  
 

 

Correu electrònic:  
 

 

 

Documentació a presentar (marca amb una x):  

 Declaració signada 

 Rebut d’assegurança 

 

Mercat d’artesania (marca amb una x): 

 Carnet d’artesania  

 Dossier descriptiu de l’activitat: ha d’incloure breu descripció dels 
productes i material gràfic1 

 

 

Requeriràs d’aparcament en zona blava amb descompte (marca amb 
una x):  

Tiquet: de 9:00 a 16:00 (3€) /  16:00 a 21:00h (3€) 

 
 No 

 Sí  Número de matrícula:  

 
 

                                                
1 No s’acceptaran fulls individuals. El dossier ha de tenir una estructura integrada. 
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