MERCAT D’ESTIU 2019
La Regidoria de Fires Comerços i Mercats de l'Ajuntament des Mercadal els informa
que del 15 al 30 d’abril de 2019 roman obert el període de RENOVACIÓ d'un lloc
de venda MERCAT D’ESTIU 2019 per a totes aquelles persones que van
participar l'any 2018.


En el cas de sol·licitar canvi de lloc respecte del d’altres anys, s’haurà de fer
constar al full de sol·licitud la nova ubicació desitjada.



Important: a la sol·licitud s’hauran d’especificar els articles de venda. S’haurà
d’emprar el material habilitat per l’Ajuntament i cenyir-se als metres autoritzats.



Les parades de 2 metres atorgades altres anys al carrer Nou NO es podran
augmentar a 4 metres.

A partir del 9 de maig de 2019 s'obre el termini, en cas que hi hagi places
lliures, per aquelles persones que no hi hagin participat l'any abans o hi vulguin
participar per primera vegada.
El Mercat que tindrà lloc tots els dijous compresos entre dia 6 de juny de 2019 al
dia 26 de setembre de 2019 als següents llocs: a les places Pare Camps i
General Galbís, i als carrers Major, d’Enmig, Nou i Metge Camps d’aquest
municipi en horari de 19.00 a 22.30 hores.
Presentació de sol·licituds:


Persones físiques: mitjançant registre d’entrada davant l’oficina de
Recaptació Municipal (Via Ronda, 23 des Mercadal, telèfon 971375325) o
per via telemàtica a través de la Carpeta Ciutadana de la web municipal
www.esmercadal.es



Persones jurídiques: únicament seran admesos aquells registres
d’entrada realitzats per via telemàtica a través de la Carpeta Ciutadana
de la web municipal www.esmercadal.es

No s’admetran en cap cas sol·licituds per via de correu electrònic.
Documentació necessària:
S’haurà d’adjuntar a les sol·licitud la següent documentació:





Fotocòpia del NIF, si la persona és física, o documentació que justifiqui la seva
condició i la seva representació legal, en cas de persones jurídiques o cooperatives.
Declaració responsable en què se declara que es compleixen tots els requisits.
Alta en la Seguretat Social, en el règim que pertoqui i justificació de no tenir
endarrerit el pagament de les cotitzacions.
Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques, en cas de subjecció, o certificat
d’Hisenda d’estar d’alta.
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Relació del personal que ha d’atendre la comercialització o l’administració del lloc
de venda, amb la corresponent documentació d’estar donat d’alta.
Justificació de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
Haver satisfet el preu públic, vigent segons cada moment, per ocupació de via
pública.
En cas de venda d’aliments, s’ha d’afegir als anteriors punts el carnet de
manipulador d’aliments i/o el registre sanitari.

En cas de cooperatives, només s’autoritzarà una llicència a nom d’una cooperativa
per cada epígraf d’IAE del qual es sigui titular.
Liquidació de taxes:
1 TAULA

17 dies x 2 m²/dia x 1,50 € servei + 11'50 taxa=

62,50 €

2 TAULES

17 dies x 4 m²/dia x 1'75 € servei + 11'50 taxa=

130,50 €

Les tasques de càrrega i descàrrega del material de venda poden començar
quaranta-cinc minuts abans i després de l’horari de mercat.
Dins un mateix mercat temporal, una mateixa persona només podrà ser titular d'una
llicència.
Els titulars dels llocs estan obligats a complir especialment tot el que s'estableix a
l'Ordenança Municipal que regula l’exercici de la venda ambulant al municipi des
Mercadal (BOIB núm. 42 de 8 d’abril de 2017), així com tota aquella normativa
que per raó de productes de venda o d’altres circumstàncies els pertoqui, així com
també totes les instruccions rebudes de la Batlia o de la Policia Local.
L’Ajuntament, per motius d’interès general, podrà modificar alguna de les parades,
quant a ubicació.
Regina Sintes Triay
Regidora de Fires, Comerços i Mercats
Ajuntament des Mercadal
Es Mercadal, 10 d’abril de 2019
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