
CONDICIONS PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA DE DOMINI PÚB LIC ALS 
ARTESANS QUE VULGUIN PARTICIPAR EN EL MERCAT DEL BR UNYOL 
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER L’ANY 2012 
 
 
 

� Durada de l’autorització: L’autorització s’estableix per 3 dies (del 6 al 8 d’abril 
del 2012). 

 

� Productes a comercialitzar: A les parades només poden expedir-se els gèneres i 
productes corresponents a la seva autorització. Els productes d’alimentació han de 
ser de fabricació artesanal i els d’artesania han de ser artesanals de fabricació pròpia. 
Els gèneres i productes que són autoritzats per a la venda en el Mercat del Brunyol 
es regeixen pel següent mix comercial: 

 
PRODUCTE QUANTITAT 
   
ALIMENTACIÓ PARADES METRES 
Pa 3  
Formatges 5  
Embotits 5  
Pastisseria 8  
Mel 2  
Caramels 2  
Conserves (anxoves, olives, 
melmelades, ...) 

5  

Creps 1  
Garrapinyades 2  
Oli 2  
Precuinats 3  
Altres 2  
TOTAL 40 120 
   
ARTESANIA (no revenda)   
15 parades en total. Com a 
màxim 3 parades  de cada 
producte. 

15 30 

   
   
TOTAL ALIMENTACIÓ + 
ARTESANIA 

55 150 

 
Excepcionalment, per mantenir la cohesió de l’oferta, i a falta de sol·licituds de 
venedors, es podran cobrir els espais buits entre alimentació i artesans, sempre i quan no 
es superin el total de metres destinats a la fira, i si hi ha espais d’alimentació lliures, 
s’admetran autoritzacions de venda de productes no reflectits en el mix comercial fins a 
exhaurir els metres destinats a la fira. 

 
� Cànon: Aquest serà de 350,00€ per una parada d’alimentació de 3 m. lineals durant 

els 3 dies, i de 175,00€ per una parada d’artesania de 2 m. lineals durant els 3 dies. 
Si és volen més metres dels designats inicialment, el cànon per metre lineal 
extraordinari serà de 115€ per una parada d’alimentació durant els 3 dies i de 85€  
per una parada d’artesania durant els 3 dies. 

 



� Pagament del cànon: el pagament es farà efectiu abans del 21 de març de 2012. En 
cas de que no es procedeixi a aquest pagament en el termini indicat, l’autorització 
atorgada restarà sense efectes i l’ajuntament podrà atorgar-la a un altre sol·licitant. 

 
� Condicions de participació, funcionament i obligacions de l’interessat: 

a) L’interessat haurà de presentar a l’Ajuntament una pòlissa de responsabilitat 
civil que cobreixi els riscos derivats de les activitats, amb un mínim de 150.000.- 
euros per víctima i 600.00.- euros per sinistre. 
 

b) Dimensions de les parades. Les dimensions de les parades d’alimentació ha de 
ser de com a mínim 3 metres lineals. Si és volen més metres, és pagarà el cànon 
corresponent. Les dimensions de les parades d’artesania ha de ser de com a 
mínim 2 metres lineals. Si és volen més metres, és pagarà el cànon corresponent. 

c) Condicions d’instal·lació d’ús públic: No es poden col·locar en els tendals ni en 
les marquesines dels llocs de venda mercaderies i productes fora de la superfície 
autoritzada de venda o que puguin representar algun perill per als vianants. 

d) L’exercici de la venda no pot suposar un dany als elements del mobiliari urbà 
fixos o esporàdics existents a la zona, al paviment a les plantes i als arbres de la 
zona. 

e) Resta expressament prohibit utilitzar el mobiliari i arbrat municipal com a suport 
de cap tipus, així com qualsevol utilització de l’enllumenat públic. 
L’organització no facilitarà llum ni grup electrogen.  

f) Estacionament de vehicles: Resta prohibit estacionar a l’aparcament de la zona 
blava els vehicles que utilitzen els venedors com a mitjà de transport. 
L’Ajuntament pot determinar altres zones de no estacionament per motius 
justificats. 

g) Normativa sobre comerç i consum: Tots els venedors estan obligats a complir la 
normativa vigent en matèria de comerç i consum. En el cas d’alimentació, 
l’empresa ha d’estar inscrita en el Registre de Productes Alimentaris de 
Catalunya o en el registre general sanitari. Aquesta productes han d’anar 
convenientment envasats o etiquetats. 

h) Oferta de productes: Els venedors només podran ofertar aquells productes dels 
quals han obtingut autorització prèviament. 

i) Normativa higiènico-sanitària: Tots els venedors han de complir estrictament les 
prescripcions que es contenen en la legislació vigent pel que fa a les condicions 
higiènico-sanitàries. 

j) Higiene del lloc de venda: Els venedors han de tenir el lloc de venda, així com el 
seu entorn en perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat. 

k) En cas d’anulació de l’activitat per causes meteorològiques no es retornarà 
l’import pagat en concepte de cànon de l’autorització. 

l) La vigilància aportada per l’Ajuntament no es farà responsable ni de cap robatori 
ni de danys a la parada. Es recomana buidar la parada de genero cada dia al 
tancament de la fira al públic. 

m) El paradista haurà de comparèixer en el lloc de l’activitat entre les 9 i les 10h 
del divendres 6 d’abril. Les parades hauran d’estar obertes al públic de les 11h 
fins a les 19h tots tres dies.  

n) El paradista haurà de tenir un tracte respectuós amb els usuaris. 
o) L’Ajuntament es reserva el dret a tancar la parada si no es compleixen les 

condicions exigides, detectades pel personal de l’Ajuntament responsable de 



l’activitat. En aquest supòsit no es tornarà l’import del cànon pagat per 
l’adjudicatari. 

p) L’Ajuntament proporcionarà a les parades d’alimentació la retolació, 3 taules 
i 2 cadires, i en la mesura del possible un para-sol. 

q) L’Ajuntament proporcionarà a les parades d’artesania la retolació. 
L’estructura de la parada l’ha de portar el mateix artesà, i ha de ser la que es 
visualitza a la fotografia presentada a la sol·licitud. 

 
� Documents que s’han de presentar per part de l’interessat: 

a) Fotocòpia del DNI de l’interessat, o en cas de no actuar en nom propi, poder 
notarial acreditatiu de la representació que ostenta, degudament compulsat pel 
secretari de la corporació. 

b) Declaració jurada de no trobar-se inclòs en cap de les causes de prohibició 
establertes a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, segons model facilitat per l’Ajuntament. 

c) Declaració jurada de l’interessat, fent constar que, assumirà totes les 
responsabilitats que poguessin derivar-se amb motiu del funcionament de 
l'activitat, i per  els accidents que es poguessin produir per aquest motiu, segons 
model facilitat per l’Ajuntament. 

d) Declaració jurada de l’interessat, fent constar que es troba al corrent de les 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en relació amb els darrers dotze 
mesos, expedits per l’Administració Tributària corresponent i per la Tresoreria de 
la Seguretat Social, en la forma prescrita a l’article 9 del RD 390/1996. Així com 
declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament, segons 
model facilitat per l’Ajuntament, , segons model facilitat per l’Ajuntament. 

e) Declaració jurada de que l’activitat objecte de llicència compleix tots els requisits 
i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i 
funcionament legal, segons model facilitat per l’Ajuntament 

f) Declaració jurada de que l’empresari es troba donat d’alta a l’IAE a l’epígraf 
________________, segons model facilitat per l’Ajuntament. 

g) Fotografia del producte objecte de l’autorització i declaració jurada especificant 
que el producte que vendran s’ajusta a la fotografia presentada, i que és artesanal 
de fabricació pròpia, segons model facilitat per l’Ajuntament 

 
� Règim disciplinari: 
Infraccions: 
Es consideraran infraccions lleus les que constitueixen l’incompliment de les 
obligacions següents : 

a) Tracte incorrecte amb els usuaris. 
b) Primer avís per molèsties a la resta de paradistes i als usuaris. 
c)No tenir les instal·lacions o els seus voltants en condicions de neteja. 

 
Es consideraran infraccions greus les següents: 

a) La reincidència en infraccions lleus. 
b) Major ocupació de la permesa. 
c) Retard o incompliment de les obligacions econòmiques o fiscals. 
d) No complir les condicions de l’autorització. 
e) Varis avisos i molèsties als  veïns o usuaris dels jardins.  
f) Desperfectes lleus en els jardins i mobiliari urbà. 

 



Es concediran sancions molt greus : 
a) Desperfectes en els jardins o mobiliari urbà. 

 
Sancions: 
Les infraccions lleus es sancionaran fins a 600.- euros 
Les infraccions greus es sancionaran fins a 6.000.- euros 
Les infraccions  molt greus es sancionaran fins a 30.000.- euros i/o l’extinció de 
l’autorització. 
 
 
� Publicitat  
Aquestes condicions es publicitaran a la pàgina web i al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament. 
 
� Lloc de presentació de la sol·licitud i terminis 
Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols, situat a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), a la Plaça del 
Mercat, núm. 28 baixos de Sant Feliu de Guíxols, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a l’Oficina de Turisme, situada al Passeig del mar 8-12, els dissabtes de 10 a 13 hores; 
abans del 14 de març.  
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que es detalla en 
aquestes condicions. 
Les sol·licituds seran resoltes per ordre d’entrada en el registre. 
 


