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La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de març de 2016, ha adoptat
entre d'altres l'acord següent:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca gestiona les autoritzacions per ocupació de la via
pública en els següents mercats i fires: Mercat de llibres i roses de Sant Jordi, Mercat
de Palmes i Palmons, Mercat de flors de Tots Sants, Fira de Santa Llúcia.
Atès que es creu convenient establir criteris per a l'atorgament de llicències de venda
en aquests mercats que se celebren esporàdicament un cop a l'any, tenint present
que la demanda pot ser superior a les possibilitats de l'espai disponible.
Atès que l'article 57 del decret 336/1998, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, estableix que l'ús del domini públic que no comporta la seva
transformació o modificació resta subjecte a llicència municipal prèvia.
Atès que s'estableixen les ubicacions de cada mercat i fira, que es podran modificar
per raons d'interès general.
S'aproven per tant els següents criteris:
Mercat de roses i llibres de Sant Jordi
El mercat de llibres i roses de Sant Jordi s'ubicarà a la Rambla Sant Francesc.
Requisits:
- Vendre a la parada llibres i/o roses
Criteris d'admissió (cal complir almenys un d'aquests criteris):
- Ser titular d'un comerç a Vilafranca del Penedès destinat al sector de flors i/o
llibres.
Estar donat d'alta del règim d'autònoms, sense establiment, com a florista i/o
llibreter amb una antiguitat mínima de 3 mesos, a Vilafranca.
Ser titular d'una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de
Vilafranca del sector de llibres o flors.
Ser una entitat sense ànim de lucre, registrada en el registre municipal
d'entitats de Vilafranca.
En cas de produir-se una demanda superior a l'oferta d'espai disponible, es
donarà prioritat als establiments comercials de Vilafranca i/o titulars de
parades del mercat no sedentari.
En cas de rebre un nombre de sol.licituds inferior a l'espai disponible, es podran
valorar altres sol.licituds donant prioritat a les que complementin
l'oferta
existent.
Mercat de Palmes i Palmons
El Mercat de Palmes i Palmons s'ubicarà a la Plaça de Santa Maria (dissabte)
Mercat de la Pelegrina (dimarts).
Requisits:
- Les palmes s'han de realitzar artesanal ment pel titular de l'autorització
- Vendre a la parada palmes, palmons i/o elements vegetals tradicionals
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_ Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
per venda ambulant.
_ En cas d'haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al
corrent de pagament de la taxa corresponent.
Criteris d'admissió:
- Ser titular d'un comerç destinat al sector corresponent.
_ Estar donat d'alta del règim d'autònoms corresponent, sense establiment, amb
una antiguitat mínima de 3 mesos.
_ En cas de produir-se una demanda superior a l'oferta d'espai disponible,
tindran prioritat els comerços i/o autònoms de Vilafranca i/o titulars de parades
del mercat no sedentari dedicats al sector corresponent.
Mercat de flors de Tots Sants
El Mercat de flors de Tots Sants s'ubicarà a la Plaça del Padró.
Requisits:
- Vendre a la parada elements florals
_ Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
per venda ambulant.
_ En cas d'haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al
corrent de pagament de la taxa corresponent.
Criteris d'admissió (cal complir almenys un d'aquests criteris):
_ Ser titular d'un comerç a Vilafranca del Penedès destinat al sector de flors.
_ Estar donat d'alta del règim d'autònoms, sense establiment, com a florista amb
una antiguitat mínima de 3 mesos, a Vilafranca.
_ Ser titular d'una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de
Vilafranca, com a florista.
En cas de rebre un nombre de sol.licituds Inferior a l'espai disponible, es podran
valorar altres sol.licituds donant prioritat a les que complementin l'oferta
existent.
Fira de Santa Llúcia
La Fira de Santa llúcia s'ubicarà a la Rambla Nostra Senyora.
Requisits:
_ Vendre articles relacionats amb el Nadal i artesania (figures del pessebre,
ornamentació nadalenca, flors i plantes, tions, joguines, llaminadures,
artesania alimentària, artesania, etc).
_ Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
per venda ambulant.
- Estar al corrent de pagament de la taxa corresponent.
Criteris d'admissió (cal complir almenys un d'aquests criteris):
_ Ser titular d'un comerç a Vilafranca del Penedès destinat als sectors
corresponents als articles de venda de la fira.
_ Estar donat d'alta del règim d'autònoms, sense establiment, amb l'IAE
corresponent a l'article de venda, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, a
Vilafra nca.

••

"

-

Ser titular d'una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de
Vilafranca, dels sectors corresponents als articles autoritzats a la Fira.
Ser artesà o artesà alimentari, i complir amb els requisits establerts per
l'Agència tributària i la Seguretat Social.
En cas de rebre un nombre de sol.licituds inferior a l'espai disponible, es podran
valorar altres sol. licituds donant prioritat a les que enriqueixin el mix comercial.
En tots els casos, es valorarà la qualitat dels articles de venda i la
infraestructura de la parada.

Per tot l'anterior, s'ACORDA:
1. Aprovar els
autoritzacions
Santa Llúcia.

requisits i criteris d'admissió pels que es concediran les
pels mercats i fires de Sant Jordi, Palmes i Palmons, Tots Sants i

2. Donar trasllat d'aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i Governació.

Governació.
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