AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

BASES DE PARTICIPACIÓ
ANTIGUITATS

DEL

MERCAT

D’ESTIU

I

El mercat d’estiu i antiguitats és una actuació impulsada des de la Regidoria de
comerç amb el suport de l’Ajuntament de l’Ampolla.
Per participar-hi s’estableix la següent normativa:
1.- HORARI MERCAT ESTIU I ANTIGUETATS
L’horari del mercat d’estiu serà de les 18 a les 22 h.
L’horari del mercat d’antiguitats, tot el dia.
2.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
Per poder participar al mercat d’estiu cal presentar, via correu electrònic o fax, la
sol·licitud i la documentació a partir de la convocatòria que formula l’Ajuntament cada
any.
Relació de documentació a adjuntar segons les condicions:
a)
•
•
•

Condicions General
Emplenar el model de sol·licitud normalitzat i signat
Adjuntar fotocòpia del NIF de la persona responsable/titular de l’activitat
Si és autònom/a, darrer rebut d’alta en el règim de la Seguretat Social que
correspongui al corrent de pagament de l’any en curs, o compromís de donarse d’alta en cas d’obtenir llicència municipal

•

Si és jubilat/da, o cotitza per un altra activitat, justificant d’alta a l’Agència
Tributària

•

Declaració per part del sol·licitant en la qual assumeix la responsabilitat civil
despresa de l ‘activitat.

•

En el cas dels artesans, s’afegirà una fotocòpia del carnet d’Artesà/Mestre
Artesà atorgat per la Generalitat de Catalunya o Govern del es diferents
comunitats autònomes.

•

Adjuntar comprovant de pagament bancari
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b) Condicions per producte alimentari
•

Fotocòpia de l’acreditació de la formació de manipuladors en higiene
alimentària.

•

Fotocòpia de l’acreditació del Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

•

Fotocòpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil: l’expositor haurà
de disposar d’una pòlissa pròpia per la seva activitat.

•

Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

3.- OBLIGACIONS DELS PARADISTES:

•

Indicar el producte que vendran i metres lineals de la parada

•

L’Ajuntament de l’Ampolla es reserva el dret d’admissió de persones o objectes
i en especial aquelles que no formin part del motiu o ambientació de la fira.

•

Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al
desenvolupament de la seva activitat o als productes que ven. Cada expositor
es fa responsable del compliment de la normativa higiènic-sanitària o per
degustació de productes d’alimentació

•

Vendrà els productes descrits a la sol·licitud. L’organització podrà fer retirada la
parada qualsevol producte que no estigui reflectit en la sol·licitud presentada
amb anterioritat.

•

Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració
o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que venguin o
exposi.

•

Un cop finalitzada la fira, s’asseguraran de no deixar cap residu ni article.

•

Els vehicles no podran estar dintre del recinte de la fira

•

Queda prohibit el canvi d’ubicació sense prèvia comunicació a l’organització i
sempre i quan aquest no ho autoritzi.
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•

Es procedirà a declarar la revocació en el cas de no assistir al mercat durant 2
dissabtes no justificats.

4.- PRODUCTES OFERTATS:
Les activitats susceptibles d'autorització en els mercat d’estiu són les que s'indiquen a
continuació:
ACTIVITATS I PRODUCTES ARTESANS:
•

Venda d'objectes realitzats artesanalment per aquells qui acreditin estar en
possessió del document de qualificació artesana (DQA), mestre artesà amb
carta d'artesà (CMA) o artesà amb carta d'artesà (CAN) o, en defecte d'això,
documentació acreditativa d'haver sol·licitat a la CAIB la qualificació artesana
amb un document d'aval subscrit per tres mestres artesans.

•

També es podrà autoritzar la venda de productes que sense disposa de la
qualificació artesana homologada anteriorment indicada siguin productes fets a
mà o de producció casolana.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES:
•

Retratistes i caricaturistes. És requisit imprescindible la realització del retrat o
caricatura en el punt de venda.

•

Pintors amb obra original. És requisit imprescindible la realització, en el propi
punt de venda, de demostracions pràctiques. És prohibida la venda d'obres
que, en tot o en part, s'hagin reproduït mecànicament.

•

Mims, pallassos i artistes plàstics.

•

Realització de pintures corporals. En tot cas, s'ha d'acreditar la composició
natural dels tints i productes. És prohibida la utilització d'elements punxants,
així com de plantilles prèviament dissenyades per al tatuatge.

ALTRES ACTIVITATS D'ESPECIAL INTERÈS:
•

Activitats que, per la seva tipologia, novetat o especificitat, a criteri dels serveis
tècnics municipals puguin contribuir a la dinamització i promoció de la zona,
mentre no entrin en competència directa amb l'oferta que ofereix el comerç
local implantat amb establiments ordinaris i mercat dels dimecres.

Al mercat d’estiu hi haurà un nombre de 10 places reservades per al comerç local en
general. En cas que no s’ocupin es podran adjudicar per a qualsevol persona que
ofereixi alguns dels productes propis del mercat d’estiu abans indicats, i que hi estigui
interessada.
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5.- SERVEIS:
•

Els paradistes podrà comptar amb un punt de llum.

6.- IMPORT I FORMA DE PAGAMENT:
•

Els imports estan recollits en l’ordenança fiscal

•

Pagament mitjançant transferència bancària als número de compte, s’adjuntarà
el resguard del pagament amb la sol·licitud i la documentació establerta en el
punt 2 d’aquest annex:
Caixabank
BBVA
Santander

ES68 2100 1411 4102 0000 6463
ES98 0182 5634 1402 0164 0739
ES68 0049 1571 6421 1002 8696

7.- SANCIONS:
Complementàriament, s’aplicaran les recollides en l’ordenança de venda no sedentària

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN EL
MERCAT D’ESTIU I ARTESANIA
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
D.N.I:

TELÈFON:

MUNICIPI:

CP:

EMAIL:

Fa constar per la present la seva voluntat de participar com a paradista en el mercat
d’estiu que es desenvolupa a la zona de vianants de l’Ampolla els dissabtes de juliol i
agost
Igualment

fa

constar

que

el

producte

que

oferirà

és

_____________________________________ amb una ocupació de __________ m/l.

Que per participar en aquest mercat abonarà una quota de 30 euros si la parada te
una ocupació d’1 a 5 metres lineals o de 50 euros per a parades de 5,01 a 10 metres
lineals.
I aportarà una còpia de la següent documentació:
-

DNI

-

Si és autònom/a, darrer rebut d’alta en el règim de la Seguretat Social que
correspongui al corrent de pagament de l’any en curs, o compromís de donarse d’alta en cas d’obtenir llicència municipal

-

Si és jubilat/da, o cotitza per un altra activitat, justificant d’alta a l’Agència
Tributària

-

Declaració per part del sol·licitant en la qual assumeix la responsabilitat civil
despresa de l ‘activitat.

Finalment, el sotasignat es compromet a acatar la normativa interna del mercat així
com la normativa municipal. L’Ajuntament es reserva el dret últim d’acceptar la inclusió
d’una parada al mercat o de suspendre immediatament la seva activitat si no compleix
allò recollit en la present instància o la resta de normativa vigent.

L’AMPOLLA, _________ de ____________de 2017
(Signatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
OBSERVACIONS:

