
 

 

Regidoria de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat 

i Patrimoni Cultural 

 
 

 

BASES DELS MERCATS DE TEMPORADA D’ARTESANIA: SETMANA 
SANTA I ESTIU  
 

 

1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Producte a les parades d’artesania: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les 

parades i/o productes variats u artesania ètnica no pròpia. 

Es realitza el mercat d’artesania i, per tal de dinamitzar aquest mercat, s’incorpora una parada 

de més per a la realització de tallers i activitats de dinamització. Les condicions i el requeriment 

per a poder optar a la concessió d’aquesta parada de dinamització s’especifiquen a l’epígraf 15 

d’aquestes bases. 

En el cas del mercat de Setmana Santa el número de parades d’artesania: 20 

En el cas del mercat d’Estiu el número de parades d’artesania és de 20 i 1 parada de 

dinamització. 

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el número de parades i el lloc de realització del 

mercat per causa d’interès públic. 

2.-INFRAESTRUCTURES PREVISTES 

La imatge del mercat d’artesania d’elaboració pròpia i/o d’artesania i productes comprats a 

tercers de Setmana Santa i Estiu serà:  

Totes les parades hauran de mantenir una estètica uniforme, que consistirà en taules revestides 

amb un frontal tèxtil, i una carpa de color blanc. Aquest material ha d’anar a càrrec de l’autoritzat.  

(* no s’admetrà cap carpa que no sigui blanca).  

Els metres lineals a ocupar serà de 4m lliures (3m de carpa i 1m lliure), per una fondària màxima 

de 3 metres i les parades es disposaran seguint una mateixa línia. La superfície de venda serà 

en sentit frontal i al menys un lateral lliure per la col·locació d’una taula o burra per venda del 

producte. No es podrà exposar cap producte, fora d’aquest límit. 

Aquest material serà imprescindible per poder optar a una parada i anirà a càrrec del paradista. 

L’Ajuntament subministrarà als paradistes la pressa elèctrica i el distintiu del Mercat que haurà 

de ser visible a la parada. 

3.- DURADA DE L’AUTORITZACIÓ   

Se li atorgarà l’autorització només pel mercat sol·licitat i la durada serà la que marca l’autorització 

corresponent. 

4.- TAXA DE LA PARADA 

Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini públic segons 

l’ordenança municipal corresponent. 
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5.- FORMA DE PAGAMENT 

Tant el mercat de Setmana Santa com el d’Estiu les persones adjudicatàries hauran d’abonar la 

totalitat de la taxa del mercat corresponent en un únic pagament. Al finalitzar el mercat se’ls 

expedirà un únic rebut des de recaptació de l’Ajuntament. No fer el pagament del rebut en el 

termini legal comportarà un recàrrec addicional. 

6.- GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’Ajuntament (regidoria de Promoció 

Econòmica) ubicada a la plaça de la Vila, 11 tel. 93 814 19 19 

El paradista que renunciï a participar, haurà de notificar-ho per escrit (mitjançant sol·licitud) a 

l’Ajuntament com a mínim 15 dies abans de la inauguració.  

7.- CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

Els paradistes hauran de guarnir la seva parada.  

Es prohibeix expressament els articles de gran volum, o articles que siguin còpies o idèntics, 

quant a marca i model, als que es puguin trobar a les botigues de la ciutat.  

D’acord a l’ODS1 12 Producció i consum responsable es prohibeix l’ús de bosses de plàstics en 

els mercats d’artesania de temporada.  

Les persones participants podran tenir a la venda, a la seva parada, articles tant d’elaboració 

pròpia com de tercers. 

No s’acceptaran els següents articles:  

 Productes de segona mà (llibres, roba, joguines, etc.) 

 Llibres nous 

 Joguines de plàstic 

 Productes d’alimentació 

 Productes de marca o còpies dels mateixos 

 Articles de papereria (revistes, quaderns escolar...) 

 Articles electrònics (mòbils, joguines, aparell de música...) 

 

Llista de productes admesos 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 decoració artesanalment (pintats, pirogravats...) 

 Marroquineria 

 Minerals i pedres 

 Joguines i jocs artesanals 

 Papereria artesanal 

 Productes ornamentals ètnics (exemple: escultures de fusta, gerros, articles de terrissa, 

etc.) 

 Productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda. 

                                                           
1 Objectiu de Desenvolupament Sostenible 
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 Objectes decorats (porcellana, caixes, ventalls...) 

 Làmpades 

 

I en general tots aquells objectes d’elaboració pròpia o aliena fets a mà.  

 

Els paradistes hauran de diferenciar i indicar si el producte és d’elaboració pròpia o comprat a 

tercers. 

 

Pel que fa a les parades serà obligatori disposar de carpa extensible de 3x3, amb potes 

extensibles, sostre i laterals de color blanc, i en cas de vent s’ha d’incloure pesos a les potes. En 

cas de tenir carpa de fusta aquesta haurà de ser robusta, amb el cobriment de color blanc. 

Les llums utilitzades seran tipus LED (baix consum) i tot el cablejat utilitzat haurà d’estar en bones 

condicions d’us. 

 

8.- CRITERIS DE SELECCIÓ 

La valoració dels  criteris es durà a terme per part de la regidoria de Promoció Econòmica, 

Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural 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’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 excedeixin el nombre de llocs de venda, aquestes seran objecte de valoració, 

per un tècnica de Promoció Econòmica i una altra de Projecció de Ciutat, segons els criteris 

establerts en els punts següents: 

1. Artesans amb un valor afegit lligat al territori i a la qualitat, i a l’estalvi eficiència 

energètica, proximitat. (distància en km entre el lloc d’origen dels productes i Vilanova i la 

Geltrú; des del punt de vista  de menys contaminació). Puntuació màxima de 5. 

Acreditar la ubicació de l’obrador o el taller on elaboren els productes: 

 Lloc de sortida  i aprovisionament a menys de 10km del lloc de venda..... 5 punts 

 Lloc de sortida  i aprovisionament entre 11 i  50km del lloc de venda....... 3 punts 

 Lloc de sortida  i aprovisionament entre 51 i 100km del lloc de venda...... 1 punt 

 

2. Disposar del carnet d’artesania de Catalunya vigent. (es necessita fotocòpia a dues 

cares) Fins màxim 3 punts. 

 

 Tenir el carnet diploma mestre artesà vigent ....... 3 punts  

 Tenir el carnet artesà professional vigent ............ 2 punts 

 Tenir el carnet artesà cultura vigent .....................1 punt 

 

3. Disposar del Distintiu de producte D’Artesania (D’A). (es necessita fotocòpia del registre 

de la Generalitat de Catalunya). Puntuació de  2 punts  
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Aquí teniu més informació al respecte:  

Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de la Generalitat de 

Catalunya. 

Adreça: Carrer dels Banys Nous, 11 
08002 Barcelona 
Telèfon: 93 467 46 60 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Distintiu-de-producte-DArtesania-DA 

4. Materials utilitzats respectuosos amb el medi ambient. Productes fets amb material 

reciclat (al menys el 75% del producte). Caldrà mostrar evidències fotogràfiques dels 

materials i productes reciclats. (5 punts). 

5. Innovació i originalitat del producte o del seu procediment d’elaboració. Fins a 5 punts.  

 Portar un producte original, diferent i no existent en el mercat ..........................  3 punts 

 Utilitzar les noves tecnologies en el procés de producció del producte .............. 2 punts 

6. Prestacions en l’atenció al client: cada prestació que aporti es donarà 0,5 punts fins a un 

màxim de 5 punts.  

 Mirall   

 Pagament en targeta  

 Emprovador  

 Lliurament de tiquets de compra o descompte . 

 Altres ítems acreditats. 

La puntuació màxim és de 25 punts i cal haver assolir més de 15 punts. Les persones aspirants 

que no assoleixin aquesta puntuació quedaran excloses del procés.  

En cas d’empat, es resoldrà a favor de la sol·licitud registrada en un primer lloc, dintre del termini 

atorgat per a la seva presentació.  

L’assignació de les parades es farà via sorteig. A les persones adjudicatàries se’ls comunicarà 

via mail la seva ubicació.  

Un cop assignada la parada es realitzarà dues reunions prèvies a l’inici del mercat entre 

totes les persones adjudicatàries: una informativa sobre els drets i deures de la concessió 

i una altra d’informativa sobre riscos i protecció civil. És obligatori l’assistència a ambdues 

reunions. En cas de no assistir-hi sense justificació, l’Ajuntament entendrà que desisteix 

de la seva petició i, per tant, assignarà la parada al següent de la llista.   

 

9.- SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER VENDRE AL MERCAT 

1. No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda 

2. El titular de l’autorització, o el seu autoritzat, 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. 

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

4. L’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. 

 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Distintiu-de-producte-DArtesania-DA
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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 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 la 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. 

 

11.- PROHIBICIONS RESPECTE LES PARADES 

1. No es permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls o molèsties 
ambiental.  

2. No es permès la col·locació de qualsevol tipus d’ambientadors que provoquin malestar entre 
els paradistes.  

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

4. No es permès cap tipus d’aparell elèctric tipus estufa, microones, neveres.... 

5. 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. 

6. Es prohibeix ampliar la parada mes enllà dels límits establerts.  

 

12.- 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.  
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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’Ajuntament ho consideri favorablement al haver places lliures en d’altres mercats. En cap 

circumstàncies es retornaran els diners. 

 

13.- VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DELS MERCATS DE 

TEMPORADA 

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. 

 

14.- PARADA DE DINAMITZACIÓ (exclusivament pel mercat de temporada d’estiu).  

La parada de dinamització ha d’oferir activitats, tallers per a la dinamització del mercat d’artesania 

d’estiu. L’adjudicatari serà la responsable de la seva organització i coordinació i les accions es 

podran realitzar de dijous a diumenge durant el període del mercat.   

En la parada es podrà realitzar accions de promoció i venda dels productes i en contraprestació 

es cedeix l’espai. La infraestructura de la parada corre a càrrec de l’empresa guanyadora i haurà 

de complir les mateixes condicions que les especificades en el punt 7 d’aquestes bases. 

En cas d’empat es podrà atorgar a més d’un adjudicatari i s’establirà un calendari que compagini 

les dues iniciatives durant el període del mercat d’estiu. 

Les persones que opten a la concessió d’una parada en el mercat d’artesania no poden concursar 

en aquesta parada. 
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Els criteris de puntuació són els següents: 

1. Experiència demostrable en dinamització i activitats adreçades a tots els públics. 

Es valorarà la tipologia d’activitats de dinamització, els anys d’experiència i altres element 

de singularitat. Es valorarà 1 punt per cada ítem demostrable. Aquesta puntuarà un màxim 

de 5 punts. 

2. Empresa amb un valor afegit lligat al territori i a la qualitat, i a l’estalvi eficiència 

energètica, proximitat. (distància en km entre el lloc d’origen dels productes i Vilanova i 

la Geltrú; des del punt de vista  de menys contaminació). Puntuació màxima de 5 punts. 

Acreditar la ubicació de l’obrador o el taller on elaboren els productes: 

Lloc de sortida  i aprovisionament a menys de 10km del lloc de venda.... 5 punts 
Lloc de sortida  i aprovisionament entre 11 i  50km del lloc de venda..... 3 punts 
Lloc de sortida  i aprovisionament entre 51 i 100km del lloc de venda..... 1 punt 

 

3. Caldrà aportar un projecte que descrigui les activitats que s’hi realitzaran durant els dies 
del mercat, el material utilitzat, i altres consideracions que l’empresa candidata consideri 
rellevant. Puntuació màxima 10. 

 Característiques tècniques de la proposta ..........................................5 punts 

 L’originalitat de les propostes...............................................................2 punts 

 La sensibilitat a la diversitat (tenir en compte aspectes com la inclusió o al·lèrgies 

alimentàries en cas de tallers de cuina).............................................. 2 punts 

 Coneixement de l’entorn ..................................................................... 1 punt 

La puntuació màxim és de 20 punts i caldrà assolir un mínim de 15 punts per optar al concurs.  

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 28 de gener de 2020 

 


