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BASES REGULADORES DEL MERCAT TEMÀTIC
DELS DIVENDRES D’ESTIU 2019
INTRODUCCIÓ
L'objectiu general d'aquest mercat temàtic dels divendres d'estiu, és donar a conèxier
als turistes i visitants, així com a la gent en general, els comerços del poble i els seus
productes, diversificar l'oferta turística del municipi. Al mateix temps, s'organitzen
diferentes actes tal com : concerts, teatre, espectacles infantils, passacarrers ... per
dinamitzar i donar vida aquest mercat, i així promoure i fer visible la cultura, las
tradicions i la música del nostre terme municipal.
Per aquest motiu, un any més volem convidar a participar d'aquest mercat a totes les
persones interessades i detallant en aquestes bases les característiques d'aquest
mercat i els requisits per participar-hi.
1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte establir les normes que han de regular les
autoritzacions administratives per a la instal·lació de parades de venda ambulant al
mercat tèmatic dels divendres d'estiu al carrer Sant Lluís.
2. PERIODICITAT
La periodicitat del funcionament del mercat serà setmanal: els divendres. Amb un
horari des de les 19h fins les 23.30h.
Els dies de mercat seran el 7, 14, 21, 28 de Juny, 5, 12, 19, 26 de Juliol, 2, 9, 16, 30
d'agost i 13, 20 i 27 de setembre.
3. REQUISITS
Els requisits legals per a poder participar són:
-

-

Estar donat d’alta i al corrent de l'impost d'activitats econòmiques, en
l'epígraf que correspongui.
Estar donat d'alta del règim que correspongui a la Seguretat Social.
Complir tot el que estableixen les reglamentacions específiques aplicables
als productes que tenguin a la venda.
Comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil per part de la persona que
fa la sol·licitud.
Acreditar, si es tracta de persones comerciants estrangeres, els permisos de
residència i de treball autònom, o acreditar tot el que ordeni la normativa
vigent.
Estar al corrent dels pagaments amb l’Ajuntament de Sant Lluís.
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-

-

Tenir la llicència municipal o autorització per a la venda no sedentària en el
lloc designat. Aquesta llicència o autorització s'exhibirà de manera visible i
permanent a les parades de venda.
Posseir el carnet per manipular aliments per a la venda dels productes que
ho exigeixin.

4. SOL·LICITUD
Caldrà sol·licitar la participació en el mercat mitjançant instància que s'adjunta com a
annex I a aquestes bases, presentada en les oficines municipals o per qualsevol dels
sistemes que permet la Llei de procediment administratiu i en dins el termini que
comprèn del 13 al 24 de maig de 2019.
Els sol·licitants han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació:
 Instància model segons Annex I
 Declaració responsable de complir els requisits establerts.
 Fotocòpia del DNI.
Una vegada autoritzada la seva participació s’ha de presentar abans del 4 de juny la
següent documentació.
-

Copia del justificant de l’alta com autònom.
Copia de la pòlissa de responsabilitat civil.

5. ADJUDICACIONS
- La venda ambulant en el mercat tèmatic només es podrà exercir amb l'autorització
prèvia de l'Ajuntament.
- Les llicències de venda concedides seran personals i instrasferibles. Els titulars de les
llicències vindran obligat a ocupar la seva parada. Prèvia autorització de l'Ajuntament,
podrà ser ocupada per empleats de la persona titular, previa la seva alta en les
assegurances socials obligades.
- En cap cas ningú podrà ser titular de més d'una llicència en el mateix mercat.
- L'Ajuntament podrà acordar, si ho considera necessari, el trasllat de l'empleçament,
sense que això origini tampoco cap dret o compensació econòmica.
- La renovació d'aquestes autoritzacions no es farà de forma automàtica sinó a petició
de la persona interessada.
- La no ocupació del lloc de venda durant 4 dies durant tot el perióde del mercat sense
justificació raonable, comportarà la pèrdua automàtica de l'autorització.
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6. OBLIGACIONS DE LES PARADES
- Els venedors estan obligats a tenir les parades obertes tots els dies i en els horaris
establert. Es permet el muntatge una hora abans de l'inici del mercat i els desmuntatge
fins una hora després de la finalització del mercat.
- Cada venedor/a disposarà d’un màxim de 4m lineals per 2m d’ample
- L’ajuntament proporcionarà el punt de llum, una carpa, 2 cadires i 2 taules per
venedor. Els venedors/es resten obligats a emprar llums de baix consum.
- No es permet a les parades el següent:
a) Tenir mascotes o animals de companyia, a excepció dels gossos guia.
b) Consumir o vendre begudes alcohòliques.
c) No tenir la parada en perfectes condicions de neteja.
d) Obstaculitzar la via pública amb materials o productes.
e) Exhibir productes de venda sobre el terra o paviment.
- Cal comunicar a l'Ajuntament les absències que no es puguin preveure.
7. REVOCACIONS
Són causes de revocació immediata de l'autoritzacó les següents:
- Incompliment dels requisits establerts.
- La finalització del termini per a la que es va atorgar.
- La renuncia expressa del titular.
- La defunció del titular.
- La pèrdua d'algun requeriment per a l'obtenció de l'autorització municipal.
- Provocar o participar en discussions o altercats
- Qualssevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda o en la
documentació presentada.
- Incompliment en més d'una ocasió de l'horari d'obertura i tancament.
- La no assistència continuada durant 4 dies sense justificació i acreditament.
- Per vendre productes diferents als indicats a la sol·licitud.
- Per arrendar, subarrendar, cedir, traspassar o permutar la parada a un tercer.
L'Ajuntament pot suspendrè o canviar l'ubicació per raons d'interès públic i a petició
de la Regidoria de Comerç en qualsevol moment, sense que això doni lloc a
indemnització o compensació econòmic a de cap tipus.
8. FIANÇA
Els venedors/es pagaran 100€ en concepte de fiança que els seran retornats al
finalitzar el mercat sempre i quan s’hagin respectat totes les condicions i obligacions
establertes.
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ANNEX I
SOL·LICITUD MERCAT TEMÀTIC DIVENDRES ESTIU 2019
Nom i Llinatges .............................................................................................................................................
NIF:................................................................................................................................................................
Domicili: ........................................................................................................................................................
Telèfon: .........................................................................................................................................................
e-mail:............................................................................................................................................................
SOL·LICITA
Participar al mercat temàtic dels divendres d’estiu 2019
MATERIALS
Especificar el material a vendre
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
DECLAR
Que complesc amb els següents requisits legals exigits a les bases per a poder participar al Mercat
temàtic dels divendres d’estiu 2019

-

Estar donat d’alta i al corrent de l'impost d'activitats econòmiques, en l'epígraf que
correspongui.
Estar donat d'alta del règim que correspongui a la Seguretat Social.
Complir tot el que estableixen les reglamentacions específiques aplicables als productes
que tenguin a la venda.
Comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil per part de la persona que fa la sol·licitud.
Acreditar, si es tracta de persones comerciants estrangeres, els permisos de residència i de
treball autònom, o acreditar tot el que ordeni la normativa vigent.
Estar al corrent dels pagaments amb l’Ajuntament de Sant Lluís.
Posseir el carnet per manipular aliments per a la venda dels productes que ho exigeixin.

Sant Lluís, el ............................ de ................................ de 2019
Signatura del sol·licitant
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