CRITERIS DE FUNCIONAMENT I ADJUDICACIÓ DEL MERCAT DE NIT DE LA
MASIA CATALANA PER A L’ANY 2019

1. OBJECTE
L’objecte és la definició, regulació i promoció d’un Mercat de Nit per a l’any 2019 al
recinte municipal de la Masia Catalana del carrer de Carles Buigas de Salou.
2. DEFINICIÓ
S’entén per Mercat de Nit de la Masia Catalana aquell que es caracteritza pel fet de
desenvolupar-se en un emplaçament municipal urbà determinat per l’Ajuntament i que
es destina a la venda al detall dels articles següents:
-

-

-

Articles elaborats artesanalment, fets amb ceràmica, fusta, metall, corda, pell,
roba, vidre o altre material que sigui el resultat d’un procés manual de fabricació o
transformació
Artesania en bijuteria i complements
Marroquineria
Reutilització
Joguines, nines, titelles, objectes educatius i d’entreteniment
Manualitats
Instruments musicals
Articles de menjar envasats de D.O. o de proximitat
Llibres, articles de decoració per la llar o complements, els quals disposin de
suficient qualitat i garantia pel comprador, ni que no estiguin elaborats
artesanalment pel propi interessat
Objectes o peces de col·leccionisme i art.

Els articles no inclosos als anteriors grups no podran ser objecte de venda en aquest
mercat de nit que es regula a la present.
Expressament, queden prohibits els serveis de perruqueria com trenes, rastes o
similars, els pírcings i els tatuatges.

3. REGULACIÓ
3.1 DESCRIPCIÓ DE LES PARADES
El Mercat de Nit es realitzarà al recinte municipal de la Masia Catalana i estarà format
per un màxim de 17 parades de venda, les quals es duran a terme en casetes de fusta
individuals, el lloguer de les quals el titular de la llicència l’abonarà directament a
l’empresa subministradora abans de la seva instal·lació al recinte municipal. Aquestes
hauran de tenir les següents característiques:
-

Mesures de la caseta: 3m x 2m (6m2), altura lateral 205cm i altura central 270cm
Tarima de fusta de 22mm a l’interior de cada caseta, instal·lada a 15cm d’altura
per tal d’impedir l’entrada d’aigua de la pluja.
Tres mostradors de fusta.
La caseta podrà obrir-se per davant i els dos costats, i el tancament serà
mitjançant porta abatible amb assistència hidràulica.

-

Cada caseta disposarà internament de dos fluorescents i un quadre elèctric amb
diferencial, i no es permetrà la connexió de més aparells lluminosos externs a la
mateixa.

3.2 SOL.LICITUD DE PARADES
Per a l’atorgament d’una parada caldrà sol·licitar-ho mitjançant instància general
normalitzada i aportar la següent documentació complementària junt a la petició:
-

Fotocòpia del DNI o NIE
Dossier o memòria escrita dels productes que es volen vendre, amb descripció i
imatges o fotografies d’aquestos
Compromís escrit de la seva venda durant tota la temporada 2019, signada per
l’interessat

3.3 ADJUDICACIÓ DE PARADES
Per concedir les parades del Mercat de nit de la Masia Catalana l’any 2019 es tindrà en
compte el següent:
- Naturalesa, característiques i procediment d’elaboració del producte. Es valorarà
positivament la venda d’articles propis de l’artesà
- Originalitat dels articles a la venda: dins del conjunt del mercat s’admetrà un màxim
de 4 parades que ofereixin la mateixa categoria producte.
- Tenir experiència en mercadets de similars característiques
- Millora en les eines en el servei al comprador (per exemple, pagament amb targeta
de crèdit o similar)
La llicència de la parada serà només pel present any 2019 i en cap cas suposarà un
dret adquirit.
Perquè la llicència tingui efecte, i amb caràcter previ caldrà lliurar una fotografia
actualitzada de carnet al departament de Comerç de l’Ajuntament i abonar una fiança
provisional de 100€ a la caixa municipal.
Ningú podrà acumular la titularitat de més d’una llicència. Els titulars de les
autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les
condicions de l’autorització atorgada.
No es podrà concedir una llicència en el cas de tenir deutes amb la hisenda municipal
de l’Ajuntament de Salou.
Un cop concedida la llicència, la ubicació concreta de la caseta es comunicarà
personalment a cada adjudicatari, i caldrà aportar como a molt tard durant els primers
quinze dies del mes de juny de 2019 la següent documentació al Registre General de
l’Ajuntament:
-

-

Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi com a mínim tot el període del
Mercat de Nit (1 de juny a 30 de setembre de 2019)
Justificant d’estar d’alta al epígraf corresponent de l’impost d’activitats
econòmiques referit al tipus d’activitat i venda de la mercaderia que es declari a la
sol·licitud o d’estar d’alta al cens d’obligats tributaris.
Justificant d’alta d’autònom o d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions
de la Seguretat Social.

-

En el cas de tenir un treballador, justificant d’alta d’aquest o de les seves
cotitzacions a la Seguretat Social.

4. FUNCIONAMENT DEL MERCAT
Els titulars de parades del Mercat de Nit de la Masia Catalana hauran de desenvolupar
la seva activitat d’acord amb les següents normes:
1.

El mercat romandrà obert al públic de l’1 de juny al 30 de setembre de 2019. En
tot cas, l’Ajuntament podrà modificar-ne les dates si ho creu adient i també podrà
tancar puntualment les instal·lacions per causes metereològiques o alienes, sense
que això comporti cap dret d’indemnització al titular de la llicència.

2.

L’horari d’atenció al públic serà de 19 hores a 24 hores tots els dies de la setmana,
de dilluns a diumenge, durant els 4 mesos assenyalats al punt anterior.
Aquest horari serà de compliment obligatori per part de tots els paradistes.
En el cas de no complir-lo per causes no justificades, es prendran les mesures més
adequades per part de la Corporació i es podrà revocar la llicència.
Respecte a l’horari, el conserge tancarà les instal·lacions com a màxim a les
00:15h i, per tant, els titulars de les llicències hauran d’advertir d’aquesta
circumstància als seus compradors perquè deixin lliures les parades i abandonin
les instal·lacions.

3.

La permanència d’una parada concedida restarà condicionada al fet que es
respectin íntegrament les especificacions exposades a la sol·licitud respecte a la
venda de productes, les detallades a la corresponent llicència d’atorgament, així
com el pagament de la taxa fixada a les Ordenances fiscals de 2019. En cas
d’incompliment o de no pagament de la taxa en les dates establertes, això podrà
ser causa d’obertura d’expedient de revocació de llicència i s’advertirà a l’interessat
per a la retirada de les instal·lacions.

4.

La tarifa de cada llicència de parada s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 16 i, per
a la resta de qüestions, se seguirà el que estableix el Reglament General de
Recaptació.

5.

L’Ajuntament de Salou podrà, en qualsevol cas, efectuar els controls o inspeccions
que cregui convenients per tal d’assegurar, en tot, el compliment de la normativa
reguladora, i podrà ordenar la suspensió de la venda d’aquelles parades que la
infringeixin.

6.

Els titulars d’una llicència que demanin la baixa voluntària abans de la data d’inici
del Mercat de Nit, l’1 de juny de 2019, no se’ls exigirà el pagament de la tarifa de
la parada establerta a les Ordenances Fiscals per l’any 2019. No obstant això, i en
aquests casos de baixa voluntària no procedirà la devolució de la fiança de 100€

7.

Un cop iniciat el mercat, els titulars d’una llicència del Mercat de Nit que demanin
la baixa voluntària anticipada a la data de finalització, 30 de setembre de 2019,
hauran de pagar l’import total de la tarifa establerta a les Ordenances Fiscals per
l’any 2019 i no procedirà la devolució de la fiança de 100€

8.

Els titulars de les llicències han d’obrir puntualment les seves parades a les 19
hores, de manera que els que reiteradament no compleixin en la seva totalitat
l’horari establert de 19 a 24 hores i els que, tot i no haver demanat la baixa
voluntària anticipadament, no mantinguin oberta la seva parada fins el 30 de
setembre, es podrà revocar la seva llicència i no procedirà la devolució de la fiança
de 100€
Els titulars d’una llicència del mercadet que hagin tingut tancada la parada 3 dies
consecutius o 5 dies alterns durant els 4 mesos en què té lloc el Mercat de Nit,
s’iniciarà expedient de revocació de la seva llicència un cop coneguts els fets i no
procedirà la devolució de la fiança de 100€.
El conserge assignat a les instal·lacions serà l’encarregat de controlar el
compliment totes aquestes circumstàncies relatives al funcionament del Mercat de
Nit i tindrà a la seva disposició uns fulls per poder anotar les incidències diàries
que hi puguin haver i de comunicar-les als responsables de l’Ajuntament.

9.

Els titulars de cada parada es comprometen a:
a) Presentar tota la documentació requerida per la llicència.
b) Mantenir oberta diàriament la parada i complir íntegrament i en la seva totalitat
l’horari establert en la present normativa, de 19 a 24 hores.
c) Cada titular disposarà d’una caseta de fusta on exposar els productes, de
manera que queda totalment prohibit col·locar elements adjacents o fora de les
mateixes, tals com fustes, taules, sistemes d’il·luminació externs i altres
elements exteriors no permesos.
Expressament es prohibeix penjar cap objecte als alerons o finestres que
queden aixecades damunt dels mostradors quan les parades estan obertes, ni
tampoc es pot posar a terra, a la part exterior de les casetes, cap cartell o
objecte de venda (tampoc sota els taulells).
d) Tots els productes han de tenir degudament assenyalat el preu i caldrà estar en
condicions de lliurar el tiquet de compra. En cas de no estar indicat el preu a
tots els productes de venda, aquesta circumstància es farà constar als fulls
d’incidències de què disposarà el conserge encarregat de les instal·lacions i
podrà ser causa de revocació de la llicència.
Tanmateix caldrà disposar a cada parada de fulls oficials de
reclamació/denúncia, i posar-los a disposició dels clients, així com també caldrà
col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que
assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
e) Cada titular no podrà disposar d’elements publicitaris o cartells a la part exterior
de la caseta, ni tampoc podrà tenir megafonia ni música pròpia.
f) En el cas de voler reforçar la il·luminació a l’interior de la caseta per veure
millor els productes exposats als mostradors, aquesta haurà de ser
necessàriament amb bombetes LED, de manera que resta totalment prohibit
cap tipus de focus, fluorescents o bombetes diferents. Si es detecta que algun
paradista instal·la altra il·luminació que no sigui LED se li requerirà perquè la
desmonti de forma immediata.

g) Cada titular ha de tenir cura de la imatge de la seva caseta, la qual haurà
d’estar en perfectes condicions de neteja i higiene. L’interessat haurà de recollir
diàriament els residus que generi la seva activitat de venda i dipositar-los als
contenidors corresponents.
h) Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directament o personalment
l’activitat comercial declarada a la seva sol·licitud.
Si l’exerceix en nom seu una altra persona autoritzada, aquesta haurà d’estar
donada d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.
Per tal d’acreditar aquest punt, un cop transcorreguda la data de finalització del
Mercat de Nit i com a requisit indispensable per a la devolució de la fiança de
100€, caldrà aportar fotocòpia dels quatre documents (autònoms o TC dels
treballadors) que acreditin la inclusió al règim de la Seguretat Social durant els
4 mesos que dura el Mercat de Nit.
i)

Cada titular haurà d’exhibir en un lloc visible de la caseta la seva targeta
d’autorització lliurada per l’Ajuntament.

j) Amb l’objectiu de garantir el millor funcionament del Mercat de Nit, els titular
hauran de complir totes i cada una de les condicions recollides al decret
d’atorgament de la llicència corresponent, i atendre en tot moment les
indicacions dels responsables municipals i del conserge encarregat de les
instal·lacions.

5. REGLAMENTACIÓ
-

Article 218.4 del DLeg. 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC i articles 57 i 60 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, RPC: l’ús privatiu dels béns de domini públic
que no comporta la seva transformació o modificació resta subjecte a prèvia
llicència d’ocupació temporal, que serà atorgada per l’alcalde o regidor en qui
delegui

-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques,
i el seu reglament (Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost)

-

Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la
Llei 23/1991, de 29 de novembre: Capítol 3 i concordants

-

Llei 30/1992, de 25 de novembre, del règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú: article 57

-

Ordenança Municipal de Mercats de Venda no Sedentària, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) núm. 106, de data
10/5/2001, i publicada la seva modificació en el BOPT núm. 201 de data
30/8/2002

-

Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en
instal·lacions i espais municipals

-

Altra normativa administrativa sectorial d’aplicació a l’exercici de les activitats
autoritzades

-

Decret 1213/2018 de data 09/03/2018, de Delegació de Competències, publicat
al BOP de Tarragona núm. 59 de 23/03/2018

