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a) L'adjudicatari haurà de sotmetre's a les prescripcions contingudes al Reglament del 

Mercat, i el 
Mercat Central de Tarragona en vigor. 
 

b) si és el cas, les corresponents 
i/o parada o comunicacions prèvies, 

. 
 
c) L'adjudicatari es compromet a iniciar l'activitat del local  un cop formalitzada la cessió 

dins del termini màxim dels 3 mesos a partir de l'obtenció de llicències o permisos 
municipals, en el cas que siguin necessaris

pot 
acordar una penalització  

 
d) Seran per compte de l'adjudicatari totes les despeses de consum d'energia elèctrica, 

aigua i altres subministraments, així com la contractació amb les empreses de serveis 

de cessió.  
 
e) L'adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 

fiscal, laboral, de seguretat social i higiene.  
 
f) Així mateix, l'adjudicatari haurà de tenir en vigència, en tot moment, totes les 

llicències i autoritzacions administratives necessàries per l'exercici de la seva activitat. 
 
g) Les instal·lacions que el cessionari consideri necessàries i no estiguin contemplades 

de forma expressa  al punt 1 
 

 
6.-  L'adjudicatari s'obliga a contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per 
cobrir els riscs que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat. 
 

danys i perjudicis materials, personals i conseqüencials
un 

 
 
Descripció del risc assegurat: activitat 

que presta, incloent la 
responsabilitat derivada de la propietat, possessió o tinència dels bens fets servir per 

ei.  
 
No haurà de figurar entre les exclusions de la pòlissa, ni com exclusions generals a totes 
les cobertures, ni com exclusions especials, cap exclusió que afecti a les obligacions que 

concurs i per les quals pugui ser reclamada civilment. 
 
Es cobrirà expressament la responsabilitat derivada del servei de menjars- manipulació 

 
 



- Prenedor:  
 

- Vigència del contracte: la pòlissa 
empararà reclamacions produïdes durant el període de 
es durant el mateix dins del termini de 24 mesos 

posteriors a la finalització de la pòlissa. En el cas de que en la segona anualitat de 
la cessió o al llarg de la vida del mateix es canviï de companyia asseguradora, 

amacions produïdes des de la data 

venciment.  
 

de la cessió, original de la pòlissa i rebut justificatiu del pagament de la prima. En cas de  

ESPIMSA, els rebuts justificatius de la prima de cada fraccionament. 
 
Qualsevol modificació que pogués afectar a  elements essencials del contracte 

responsabilitats que en poguessin derivar.  
 
 
 
 
Daniel Milà i Zaragoza 

  
 


		2021-04-28T10:24:49+0200
	39699009C DANIEL MILÁ (R: A43096163)




