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Vist l’expedient i la documentació que hi figura, DECRET:
PRIMER. Convocar l’organització de la tercera edició del Mercat de nit, per instal·lar 40
parades de venda ambulant, a les places del Carme i d’Espanya, de Maó, a partir del 2 de
juliol i fins al 27 d’agost de 2019.
SEGON. Aprovar els requisits següents, que hauran de complir les persones que sol·licitin
participar en aquest Mercat de nit 2019, conforme al model de sol·licitud que es transcriu a
l’apartat quart d’aquest Decret:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentar la sol·licitud i documentació en el termini de la convocatòria.
Figurar d’alta en el Cens d’obligats tributaris i en el règim de la Seguretat Social que
correspongui.
Estar al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
Disposar d’assegurança vigent de responsabilitat civil i estar-ne al corrent del pagament.
Acreditar les autoritzacions de residència i de treball (en cas de persones prestadores de
tercers països).
Disposar del carnet de manipulació d’aliments per a la venda dels productes que ho
exigeixen.
Disposar del número de registre sanitari corresponent (venda d’aliments i begudes
d’elaboració pròpia).
Pagar la taxa establerta a l’art. 5 de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del
domini públic (BOIB núm. 192, de 12/12/2012), de forma prèvia al desenvolupament de
l’activitat.

TERCER. Establir les següent condicions de funcionament del Mercat de nit 2019:
1. Obrirà tots els dimarts, de 20.00 a 23.00 hores.
2. L’horari del muntatge serà a partir de les 19.30 h i el de desmuntatge, de 23.00 a 23.30
hores.
3. L’Ajuntament ha uniformat els mercats municipals, confeccionant tendals i faldons que
seran subministrats, juntament amb l’estructura metàl·lica de 2 x 1 m, a les persones
adjudicatàries de les parades; s’hauran d’emprar obligatòriament.
4. L’autorització per muntar una parada serà intransferible i revocable.
5. La vigilància i conservació de l’espai serà responsabilitat exclusiva de la persona
autoritzada.
6. L’autorització no eximeix la persona titular de sol·licitar i obtenir llicències d’altres
administracions, de conformitat amb les normatives que li són d’aplicació.
7. Les autoritats municipals podran ordenar, en qualsevol moment, que un funcionari/ària
realitzi visita d’inspecció per comprovar el compliment de les condicions exigides en la
present autorització, així com l’ocupació continuada de la parada segons sol·licitud.
Aquest funcionari/ària podrà imposar, si escau, les sancions pertinents.
8. A les parades no es podran instal·lar equips de so o música, ni megafonia.
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9. Per raons d’interès públic, es podrà traslladar puntualment la ubicació del mercat, previ
avís a les persones autoritzades.
10. S’haurà de tenir exposada al públic l’autorització municipal i una adreça per a la recepció
de les possibles reclamacions durant l’exercici de l’activitat (Reial decret 199/2010, de 26
de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària).
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QUART. Aprovar el model de sol·licitud de participació en el Mercat de nit 2019 que a
continuació es transcriu:
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SOL·LICITUD
MERCAT DE NIT 2019

1. DADES DE LA SOL·LICITUD
Nom i llinatges:
NIF:
Domicili :
Telèfon:
Població:
Adreça electrònica:
Tipus de productes:
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Exp.:
Núm. reg.:
Dia reg.:
Unitat:

Mòbil
CP:
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2. EXPÒS:
Que estic interessat/ada a participar en el Mercat de nit de Maó 2019, que es realitzarà tots els dimarts, de 20.00 a 23.00 hores, del 2 de juliol al 27
d’agost, i, en conseqüència, SOL·LICIT una parada.
3. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT
1. Obrirà tots els dimarts, de 20.00 a 23.00 hores.
2. L’horari del muntatge serà a partir de les 19.30 h i el de desmuntatge, de 23.00 a 23.30 hores.
3. L’Ajuntament ha uniformat els mercats municipals, confeccionant tendals i faldons que seran subministrats, juntament amb l’estructura metàl·lica
de 2m x 1m, a les persones adjudicatàries de les parades; s’hauran d’emprar obligatòriament.
4. L’autorització per muntar una parada serà intransferible i revocable.
5. La vigilància i conservació de l’espai serà responsabilitat exclusiva de la persona autoritzada
6. L’autorització no eximeix la persona titular de sol·licitar i obtenir llicències d’altres administracions, de conformitat amb les normatives que li són
d’aplicació.
7. Les autoritats municipals podran ordenar, en qualsevol moment, que un funcionari/ària realitzi visita d’inspecció per comprovar el compliment de
les condicions exigides en la present autorització, així com l’ocupació continuada de la parada segons sol·licitud. Aquest funcionari/ària podrà
imposar, si escau, les sancions pertinents.
8. A les parades no es podran instal·lar equips de so o música, ni megafonia.
9. Per raons d’interès públic, es podrà traslladar puntualment la ubicació del mercat, previ avís a les persones autoritzades.
10. S’haurà de tenir exposada al públic l’autorització municipal i una adreça per a la recepció de les possibles reclamacions durant l’exercici de
l’activitat (Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària).
4. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Fotocòpia DNI/CIF
Indicau la matrícula dels vehicles que accediran al Mercat:
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE
De conformitat amb el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària
Que les dades contingudes en aquest document són certes
Que estic d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE
Que estic d’alta en el Règim d’autònom per exercir l’activitat de venda ambulant (en cas de socis treballadors/sòcies treballadores de cooperatives
de treball associat, alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms/Treballadores Autònomes)
Que estic al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social
Que tenc vigent la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i n’estic al corrent del pagament
Que tenc autorització de residència i treball (per a prestadors/ores procedents de tercers països que han d’acreditar el compliment de les obligacions
establertes a la legislació vigent)
Que dispòs del carnet de manipulació d’aliments per a la venda dels productes que ho exigeixen
Que dispòs del número de registre sanitari corresponent (venda d’aliments i begudes d’elaboració pròpia)
VERIFICACIÓ DE DADES (marcau amb una X)
De conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, es presumeix l’autorització de
la persona interessada per a verificar les seves dades, llevat que expressament manifesti el contrari.
No autoritz l’Ajuntament de Maó perquè pugui consultar les bases de dades de la Tresoreria de la Seguretat Social
No autoritz l’Ajuntament de Maó perquè pugui sol·licitar o consultar les bases de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
No autoritz l’Ajuntament de Maó perquè pugui sol·licitar o consultar les bases de l’Administració Autonòmica i/o les bases del mateix
Ajuntament de Maó
NOTA: En cas de no prestar consentiment, haureu d’aportar els documents justificatius.
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa,
us informam que les dades de caràcter personal facilitades en el present imprès s’utilitzaran exclusivament per a la gestió d’aquesta
convocatòria i seran incorporades als fitxers que conformen la base de dades de l’Ajuntament de Maó, davant el qual podreu exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos als registres municipals”

CINQUÈ. Aprovar el plànol d’ubicació de les 40 parades a la places del Carme i d’Espanya, de
Maó, que consta a l’expedient.
SISÈ. El procediment de selecció per autoritzar una parada serà: en primer lloc, pel compliment
complet de tots els requisits; i, en segon lloc, per l’ordre de registre d’entrada.
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L’adjudicació de les 40 parades es farà per sorteig.
SETÈ. Publicar la present convocatòria a la premsa local i a la pàgina web municipal, per al seu
públic coneixement. Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació, i fins el dia 31
de maig de 2019.

LA REGIDORA DE FIRES I MERCATS

Guillermina Moll Dalmedo

LA SECRETÀRIA INTERINA

Mónica Mercadal Pons
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Signatura electrònica
Maó

MÓNICA MERCADAL PONS,
SECRETÀRIA INTERINA
ALS SOLS EFECTES DE
DONAR FE DEL SEU
CONTINGUT

