
VOLS TORNAR PARTICIPAR AL MERCAT DE SEGONA MÀ?

L’Ajuntament de Capdepera reprèn l’organització d’aquest mercat el diumenge 11 de juliol de 2021
(segon diumenge de cada mes).

 Com s’hi pot participar?
Presentant la documentació següent:
- Instància
- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI)
-  Declaració  responsable  on  es  manifesti  el  compliment  de  les  disposicions  establertes  a
l’Ordenança municipal  reguladora  dels  mercats,  fires  i  venda  ambulant  al  terme  municipal  de
Capdepera i que no es realitza cap tipus d'activitat empresarial o professional en aquest mercat.

 Quan? Entre els dies 14 i 28 de juny de 2021, ambdós inclosos: 

 On? 
- de forma presencial al registre de l’Ajuntament o a les oficines de l’edifici Cap Vermell.
- o via telemàtica a través de la seu electrònica.

 Per participar-hi  cal  tenir en  compte la  següent normativa d’aplicació: Ordenança
municipal  reguladora  dels  mercats,  fires  i  venda  ambulant  al  terme  municipal  de
Capdepera, publicada al BOIB núm. 71, d’1 de juny de 2021.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER AL MERCAT DE SEGONA MÀ (articles 69 a 78)

Article 69. Ubicació i temporalitat

El mercat de segona mà s'ubica a l'esplanada de l'edifici Cap Vermell i, si fos necessari, als carrer dels voltants (Avda.
Floreal i Hernán Cortés), i es desenvolupa el segon diumenge de cada mes.

Article 70. Horari

De forma general, l'horari de venda al públic és de 9.00 a 13.00 h. No obstant això, Batlia pot modificar-ne l'horari per
necessitats del servei. 

Per als que tinguin assignada una parada en aquest mercat, s'estableixen els següents horaris: muntatge de 7.30 h a 8.30
h i desmuntatge de 13h a 14.30 h. L'hora límit per sortir del recinte del mercat amb els vehicle és les 14.30 h. Així
mateix, queda prohibida la circulació de vehicles dins el recinte del mercat entre les 9 h i les 13 h.

Els  horaris  d'entrada,  sortida,  muntatge  i  desmuntatge  poden  variar  quan  així  ho  autoritzi  la  Policia  Local,  per
circumstàncies climatològiques, d'afluència de públic i d'altra índole. En qualsevol cas, s'han de seguir les indicacions
dels responsables municipals del mercat i dels agents de la Policia Local per no destorbar el pas d'altres vehicles ni la
instal·lació de les parades.

Article 71. Dimensions de les parades

Les parades es dividiran en parcel·les, cada una de les quals ha de tenir: 2 m², com a mínim, la d'un solar, i 6m 2, com a
màxim.

Article 72. Productes autoritzats

Al mercat de segona mà només es poden vendre productes i objectes de segona mà, restaurats i/o reciclats, com ara:
roba i calçat, llibres i revistes, pel·lícules, vídeos, discs i similars, sempre que siguin originals; i articles diversos com
eines, maquinària petita, juguetes, vidre, fotografia, ceràmica i similars.

No obstant això, l'Ajuntament es reserva la facultat de concretar, ampliar o restringir els productes que en poden ser
objecte de venda.



En qualsevol cas les persones autoritzades són responsables de la procedència lícita dels productes objecte de venda.

Article 73. Prohibicions

- Queda totalment prohibit vendre els productes següents: articles nous; còpies de pel·lícules, vídeos, discs i similars;
productes químics; animals vius; aliments, begudes i menjar preparat, tret d'aquells productes elaborats per associacions
inscrites al Registre Municipal d'Associacions de Capdepera, a fi que puguin exposar i difondre les seves activitats
artístiques  i  artesanals,  inclosa  la  venda  dels  productes  realitzats  tant  per  aquestes  associacions  com pels  centres
educatius respecte dels treballs elaborats pel seu alumnat.

- Queda totalment  prohibit fer  propaganda o publicitat  per megafonia i  penjar objectes de venda als extrems dels
tendals que dificultin la circulació de vianants.

- No es pot concedir cap autorització per vendre productes prohibits per la normativa reguladora específica.

- No es permet vendre mercaderies col·locades directament al terra o paviment. Aquestes s'han de situar sobre un taulell
d'una altura no inferior a 80 cm. del terra.

Article 74. Nombre d'autoritzacions

Batlia és l'òrgan competent per regular el nombre de parades de venda i atorgar-ne l'autorització corresponent, que es
concediran en funció de l'espai de domini públic disponible en cada cas. No es permet vendre fora dels llocs assignats
per l'Ajuntament.

Article 75. Tipus d'autorització i durada

Les autoritzacions d'ocupació del mercat de segona mà tenen caràcter eventual i es concedeixen per a un període màxim
d'un any.

Excepcionalment, es poden concedir autoritzacions puntuals per a les associacions inscrites en el Registre Municipal
d'Associacions de Capdepera, conforme es determina a l'article 73. Així mateix, i també de manera extraordinària, es
poden concedir autoritzacions puntuals per a persones sol·licitants que no tenguin la voluntat d'acudir al mercat per tot
l'any, però sí un màxim de dos dies durant un any natural.

Article 76. Termini per renovar sol·licituds

Tant les persones interessades a renovar les autoritzacions com les interessades a obtenir una nova ocupació han de
presentar  la  sol·licitud  corresponent  al  Registre  General  de  l'Ajuntament  de  Capdepera,  de  l'1  al  30  de  setembre
(ambdós  inclosos).  En  cas  que  no  puguin  concretar  quins  dies  hi  assistiran,  hauran  de  presentar  la  sol·licitud
corresponent amb una antelació mínima de quinze dies.

Si no es formulassin les sol·licituds de renovació dins els terminis establerts, això pot suposar la pèrdua automàtica de
parada de venda i, si fos el cas, caldrà tornar-la a sol·licitar de bell nou.

Article 77. Procediment i criteris per atorgar les autoritzacions

Les autoritzacions s'atorgaran per rigorós ordre d'entrada de sol·licituds en el Registre Municipal.

Article 78. Documentació

Les persones interessades a obtenir l'autorització municipal corresponent per exercir la venda al mercat de segona mà
han de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament, el model de la qual es pot trobar a les oficines municipals, on han de fer
constar les seves dades personals, període per al qual sol·liciten la nova ocupació o renovació, metres lineals a ocupar i
tipus de mercaderies que s'hi han d'exposar. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar una fotocòpia del document
nacional d'identitat (DNI) i una declaració responsable signada per la persona interessada, en què manifestin, com a
mínim,  que  acompleixen  les  disposicions  establertes  en  aquest  Reglament  i  que  no  realitzen  cap  tipus  d'activitat
empresarial o professional en aquest mercat.


