NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT D’ESTIU NOCTURN DE S’ILLOT
PERÍODE
EL MERCAT ES REALITZARÀ CADA DIJOUS DES DEL TERCER DIJOUS DEL MES DE JUNY AL DARRER
DIJOUS DEL MES DE SETEMBRE
HORARI
DE LES 18.00 h a les 23.00 h
LLOC DE REALITZACIÓ
Des del camí de la Mar (davant Apts. Playa Moreia, ocupant la rotonda) fins a la plaça de la Savina
(només se n’ocuparà la voravia, no la rotonda)
1. Presentació de sol·licituds
El període de presentació de les sol·licituds pel mercat serà les tres primeres setmanes del mes de
maig.
La inscripció de participació s’haurà de fer amb instància registrada i dirigida a l’Ajuntament de
Manacor, on figuri les dades del venedor, producte que es vol vendre i metres a ocupar, acompanyada
de la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI i 2 fotografies tamany carnet
-Fotocòpia dels 6 darrers rebuts de treballador autònom o TC2
-Fotocòpia del certificat acreditatiu d’estar d’alta d’IAE de venda ambulant
-Fotocòpia del darrer rebut i de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del lloc de venda
-Fotografia dels productes i de la paradeta de venda ambulant
-Declaració responsable de tenir els coneixements necessaris per a la manipulació d’aliments, si és el
cas.
-Tots els mercaders que han participat els anys anteriors han de dur el cartó segellat.

2. Queda autoritzada la venda dels següents productes:
2.1. Articles artesans i/o ecològics, antiguitats i bijuteria (p.ex. objectes de test, avarques, sabó
natural, aromes, perfums, brodats, decoració en vidre, decoració en espelmes, ceràmica, bijuteria
artesanal...).
2.2. Fruites i verdures fresques i productes d’alimentació en general (p.ex. embotits, formatges, mel,
envinagrats, fruits secs, confitures...)
2.3. També s’accepten activitats o venda de caire artístic com puguin ser pintors, dibuixants de
caricatures, espectacles de mímica, etc. exceptuant actuacions musicals o aquelles que puguin
provocar molèsties per renous als veïnats.
2.4. A criteri de l’organització també s’acceptaran aquells articles diferents dels esmentats que puguin
ser d’interès comercial per manca d’oferta a la zona.

3. La participació al mercat vendrà determinada per:
3.1. En primer lloc tendran prioritat els venedors locals que tenguin productes amb qualificació de
mestre artesà, sempre que quedi documentalment justificat.
3.2. En segon lloc els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a s’Illot
tendran un dret preferent per accedir a una llicència municipal relativa a un lloc de venda.
3.3. En tercer lloc tendran prioritat els venedors del terme municipal de Manacor que tenguin articles
artesans i/o ecològics, antiguitats i/o bijuteria.
3.4. En quart lloc, tendran prioritat aquells mercaders que ofereixen articles i/o productes més
adequats a criteri de l’organització, prèviament seleccionats i que puguin ser d’interès comercial de la
zona.
3.5. Queda limitat el nombre de parades que duguin el mateix article i/o producte i es tendrà en
compte alhora d’acceptar o desestimar una sol·licitud la formalitat que tenen els venedors i el
compliment amb la normativa estipulada.

4. L’enumeració dels espais a ocupar per cada titular, l’adjudicació i la distribució dels llocs de venda
serà efectuada per l’organització. L’hora límit de descàrrega i muntatge de les mercaderies dins el
recinte serà fins a les 17.30 h.

5. Els participants tenen el deure d’ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista a les normes i
d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’embrutiment de la via i dels espais públics, deixant el
seu lloc completament net i lliure de restes de mercaderies. El no compliment d’aquesta norma donarà
lloc a la pèrdua del lloc de venda.
El fems generat per la venda s’haurà de dipositar als contenidors de recollida selectiva més proper a la
zona del mercat. Els venedors estan obligats a no causar molèsties al veïnats.

6. Tenen també el deure d’adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d’evitar la incidència
negativa sobre el medi ambient i mantenir les condicions mínimes de neteja i higiene.

7. En cas que no existeixin llocs de venda vacants existirà una relació o llista d'espera formada per
totes les sol·licituds presentades dins termini i que no han pogut ésser ateses, prèviament
seleccionades per producte.

8. La llicència municipal per exercir la venda ambulant és personal i intransferible.

9. Obligacions dels venedors
Els titulars de les llicències de venda estan obligats a complir les instruccions organitzatives i de
funcionament que els indiqui el personal autoritzat de l’Ajuntament i/o la Policia Local. Anualment
s’autoritzarà de forma temporal els llocs de venda sense que aquest fet serveixi de precedent per
exercicis posteriors.
No obstant això, l'Ajuntament pot modificar l'espai concret assignat, quan existeixin raons objectives
que ho aconsellin (execució d'obres, modificació dels usos dels vials públics, celebració d'actes
especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret a tenir cap tipus d’indemnització.
Els venedors tendran l’obligació d’utilitzar carpes de color blanc per a la venda i l’exposició dels seus
productes durant tots els mesos de realització del mercat.
Els venedors estaran obligats a estacionar els vehicles als llocs disponibles destinats a tal fi.
En cas d’utilització de bombetes a la parada aquestes hauran de ser de baix consum.
S'ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta o cartell amb el preu del
producte.
10. Obligacions dels llocs de venda dels productes d’alimentació
Les parades de venda dels productes alimentaris han de reunir els següents requisits:
No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es refereix la
normativa comercial i sanitària vigent en cada moment.
Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments hauran de ser adequades i estaran en bon
estat i hauran de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de
materials resistents, llisos, impermeables i no tòxics.
Caldrà disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de treball,
així com per a la neteja dels aliments.
Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància de les
condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris. Tots els productes alimentaris han
d’estar protegits i es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol risc de contaminació.
Els productes sense envasar es col·locaran de manera que quedin fora de l'abast del públic i, estaran
protegits del medi ambient i només els podrà manipular el venedor.
Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent.

També s'ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta o cartell que s'ajusti a les
normes sanitàries amb el preu per quilogram, dotzena, peça o qualsevol porció de pes o quantitat, i la
classificació de l'article.
11. Mobiliari urbà
Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari públic urbà, amb independència
del motiu que determini aquesta conducta.

12. Contaminació acústica
Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat mitjançant
qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti contra
els drets d'altres comerciants. S'exceptuen els venedors de discos, «cassettes», CD o similars, als
quals es permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no
sigui excessiu ni molest i compleixi les limitacions que s'estableixen reglamentàriament.
13. Prohibicions
Dins el recinte del mercat no es permetrà l’accés de cans o d’altres animals.
No s’accepten remolcs de venda ambulant.
Els venedors no podran fumar.
No es podrà vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
No es podrà vendre tabac.

Manacor, 2 de maig de 2019
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