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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

2485

Decret del batle de Calvià pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda
ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu, del terme municipal de Calvià,
per a la temporada 2019

El Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de venda ambulant o no sedentària preveu que l'Ajuntament
determinarà el procediment per a l'atorgament de l'autorització per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària i per a la cobertura de les
vacants, respectant, les previsions contingudes en els articles 86 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, així com del capítol II de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el
seu exercici.
El procediment serà públic i la seva tramitació s'haurà de desenvolupar d'acord amb criteris clars, senzills, objectius i predictibles.
La Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears estableix que la venda ambulant només es pot exercir amb l'autorització
prèvia dels ajuntaments.
En desenvolupament de l'anterior, el Ple de l'Ajuntament de Calvià va aprovar en data 28 d'octubre del 2004, el Reglament Regulador per a
l'Organització, Instal·lació i Muntatge de Mercats Periòdics i Temporals en el Terme Municipal de Calvià, d'ara endavant, Reglament de
Mercats.
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L'article 1 de l'esmentat Reglament de Mercats defineix els mercats periòdics i temporals com aquells en que la contractació es realitza de
forma periòdica o circumstancial, per temporades, a vies o espais públics lliures, prefixats per l'Ajuntament i susceptible de variar la ubicació
per decisió del propi Ajuntament, que no tinguin instal·lacions o parades de construcció fixa.
Tradicionalment, durant la temporada d'estiu l'Ajuntament ha vingut organitzant mercats temporals o ocasionals, en diferents punts de les
zones turístiques, especialment en les zones de Palmanova, Magaluf, Santa Ponça i Peguera amb l'objectiu de dinamitzar les diferents zones
turístiques.
L'apartat 1 de l'article 12, del Reglament de Mercats, preveu la possibilitat que, mitjançant Decret de Batlia, puguin crear-se altres mercats
periòdics diferents dels que preveu l'apartat esmentat.
Per tot l'anteriorment exposat, i en ús de les facultats conferides pels articles 21 i 25.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, el Reglament de Mercats i la resta de normativa aplicable
DISPOSO
Primer.- Crear els mercats periòdics i temporals d'Estiu, del Terme Municipal de Calvià, per a la temporada 2019.
Segon.- Aprovar les Bases reguladores de les autoritzacions d'ocupació de via pública per a la venda ambulant o no sedentària en els mercats
periòdics i Temporals d'Estiu, del Terme Municipal de Calvià, per a la temporada 2019, que s'acompanyen com a annex I i que formen part
integrant de la present Resolució, com també forma part l'Annex II (model de sol·licitud).
Tercer.- Ordenar la publicació de les present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament ia la
pàgina web municipal.

Calvià,20 de març de 2019
El Tinent de Batle d'Urbanisme, Economia i Comerç
Marcos Pecos Quintans.
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ANNEX I
BASES REGULADORES DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA EN ELS EN ELS
MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU, DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, PER A LA TEMPORADA 2019.
Article 1.- Objecte.
1.- Les presents bases tenen per objecte establir les normes que han de regir les autoritzacions d'ocupació de la via pública per a la venda
ambulant en els mercats periòdics i temporals d'Estiu, del Terme Municipal de Calvià, per a la temporada 2019, delimitats per aquest
Ajuntament en compliment del que estableixen els articles 44 i següents de la Llei 11/2014, de Comerç de les Illes Balears i en el Reglament
de Mercats.
2.- El termini de vigència de l'autorització de l'ocupació de la via pública per a la venda ambulant assenyalada en les presents bases, serà des
de la resolució d'adjudicació definitiva de cada parada fins al dia 15 de octubre de 2019, en les condicions i d'acord amb els requisits
establerts en les presents bases.
Article 2.- Requisits dels sol·licitants
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1.- Poden presentar sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública per a la venda ambulant en els mercats temporals objecte de les
presents bases, per a la temporada 2019, les persones físiques o jurídiques, llevat de les expressament excloses en l'article 3.5 de les presents
bases, que compleixin els requisits següents:
a) Tenir capacitat jurídica i d'obrar i no estar sotmès a cap causa limitadora de la seva capacitat jurídica i d'obrar que inhabiliti el
naixement d'una relació jurídica amb l'Administració. A aquest efecte se subscriurà declaració responsable que figura en el model de
sol·licitud de l'annex II.
b) Que els prestadors procedents de tercers països (no membres de la Unió Europea) compleixen les obligacions establertes en la
legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball, i les altres que siguin necessàries. A aquest efecte se subscriurà
declaració responsable que figura en el model de sol·licitud de l'annex II.
c) Estar al corrent de pagaments amb l'Ajuntament de Calvià. A aquest efecte se subscriurà declaració responsable que figura en el
model de sol·licitud de l'annex II.
d) Que reuneix les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda ambulant o no
sedentària, si escau. A aquest efecte se subscriurà declaració responsable que figura en el model de sol·licitud de l'annex II.
e) Estar donat d'alta, en l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats econòmiques, en els termes establerts per la normativa vigent
en aquesta matèria.
f) Estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
En els casos excepcionals en què no sigui procedent l'alta s'ha de presentar declaració justificada de manera suficient. A aquest
efecte se subscriurà declaració responsable que figura en el model de sol·licitud de l'annex II.
g) Haver subscrit, durant tot el temps que duri l'autorització, una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi amb els possibles
riscos ocasionats per l'exercici de la seva activitat.
Article 3.- Termini, forma de presentació de sol·licituds i documentació.
1.- El període de presentació de sol·licituds serà el comprès entre el dia següent a la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i el dia 5 d'abril de 2019, ambdós inclosos.
2.- La sol·licitud d'autorització de venda ambulant o no sedentària en els mercats regulats en les presents bases, es realitzarà mitjançant la
presentació de sol·licitud signada en el model aprovat per l'Ajuntament de Calvià, que s'adjunta com Annex II a les presents bases i forma
part integrant de les mateixes, que haurà de presentar-se degudament emplenat. En la sol·licitud els interessats faran constar, completant els
espais reservats a la mateixa, si compleixen o no els punts següents:
a) Estar en possessió de document oficial vigent de qualificació artesanal, mestre artesà amb carta d'artesà o artesà amb carta d'artesà.
b) Estar empadronats en el municipi de Calvià a data 1 de gener de 2019.
c) L'antiguitat en els mercats d'estiu de l'Ajuntament de Calvià en el període comprès entre els anys 2016 i 2018 ambdós inclosos.
Això a l'efecte de la seva posterior valoració per a la realització de la llista de sol·licitants admesos que siguin proposats com a adjudicataris i
una llista de suplents, d'existir aquests, de conformitat amb l'article 4 de les presents bases.
Amb la signatura de la sol·licitud es subscriu una declaració responsable per la qual es manifesta, sota la responsabilitat del sol·licitant, que
compleix amb els requisits que preveu l'article 2 de les presents bases.
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3.- Només s'atorgarà una autorització a cada sol·licitant que resulti adjudicat i per a un únic Mercat, si bé es podrà optar a qualsevol dels
Mercats assenyalats en aquestes bases, per la qual cosa, caldrà indicar l'ordre de preferència dels mateixos en la sol·licitud.
4.- Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià situat al carrer Julià Bujosa Sans, Batle 1, codi postal
07184, o en qualsevol de les formes i llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques. D'aquelles sol·licituds que no siguin presentades en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià, s'haurà de
remetre, dins el termini de presentació de sol·licituds, còpia escanejada de la sol·licitud presentada i registrada d'entrada en un altre registre o
lloc dels que estableix l'article 16.4 citat, a l'adreça de correu electrònic: comercio@calvia.com, citant en l'assumpte del missatge "Mercats
vespertins d'estiu" i havent de ser visible amb claredat el segell oficial on consti la data, hora i altres dades de presentació.
Les sol·licituds també podran presentar-se a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, accedint des de la
pàgina https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do o des de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià. Per a la presentació per
aquest sistema l'interessat haurà de disposar de certificat digital o de sistema Cl@ve.
5.- No seran admeses les sol·licituds presentades amb posterioritat al termini de presentació previst en el paràgraf anterior, llevat que un cop
finalitzat el mateix, quedin parades vacants, en aquest cas podran ser admeses les extemporànies, sempre que compleixin els requisits
necessaris.
6.- No es podran presentar sol·licituds a nom de cooperatives, associacions o agrupacions d'empresaris.
7.- En la sol·licitud constarà una declaració responsable segons el model que figura en l'annex II en les presents Bases, signada per la
persona interessada o el seu representant legalment acreditat.
7.1.- En la Declaració responsable es manifestarà:
a) El producte, servei o activitat que es pretén comercialitzar, que haurà de trobar contemplat en l'article 5 de les presents Bases.
b) El compliment dels requisits establerts.
c) Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de l'activitat.
d) Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.
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7.2.- El contingut de la declaració responsable comprendrà, a més, els següents:
a) Posseir capacitat jurídica i d'obrar i no estar sotmès a cap causa limitadora de la seva capacitat jurídica i d'obrar que inhabiliti el
naixement d'una relació jurídica amb la Administració.
b) Estar al corrent de pagaments amb l'Ajuntament de Calvià.
c) Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
d) Els prestadors procedents de tercers països hauran d'acreditar el compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent
en matèria d'autoritzacions de residència i treball.
e) Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda ambulant o no sedentària.
f) En el cas de venda de productes alimentaris, disposar dels coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i estar inscrit
en el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears quan sigui exigible d'acord amb el que
disposa el Decret 99/2012 de 7 de desembre de 2012, pel qual es crea el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector
Alimentari de les Illes Balears subjectes a control oficial.
8.- El Servei de Comerç elaborarà un informe proposta, com a instructor, sobre la llista de sol·licitants admesos que siguin proposats com a
adjudicataris i una llista de suplents, en cas d'existir aquests.
9.- A continuació s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la següent documentació en qualsevol dels llocs i en la forma
establerta en l'article 3.4 de les presents bases, que serà condició necessària per a poder exercir l'activitat autoritzada i emetre la corresponent
acreditació, excepte en els supòsits de no subjecció que estableix l'article 6 de les presents bases:
a) DNI, passaport, CIF de l'interessat o del seu representant, en cas d'actuar per mitjà d'aquest. En aquest últim cas, document que
acrediti que el representant té poder suficient per actuar com a tal.
b) Per a la tipologia de productes definida en l'article 5.3.I, indicació de la persona autoritzada, signada per l'interessat, que atendrà
la comercialització o administració del lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent de ser necessària aquesta i la seva
justificació . (La resta de tipologies no podrà tenir personal autoritzat en el lloc de venda).
c) Una fotografia del producte.
d) Certificat d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques en els epígrafs corresponents a l'activitat sol·licitada o d'exempció
concedida o declaració justificada de no subjecció, si s'escau.
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e) Els sol·licitants que siguin membres d'una cooperativa o associació, o d'una agrupació empresarial, hauran de presentar, en cas de
voler acreditar algun dels requisits previstos en aquestes bases per ser membre de la referida entitat, un certificat original o còpia
compulsada emès per aquesta entitat, en el qual es faci constar que l'adjudicatari és membre de la mateixa, a data de vigència
d'aquestes bases, especificant quins requisits compleixen per tenir aquesta condició, en quins termes i amb quin abast.
Article 4.- Procediment d'adjudicació
1. L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el Servei de Comerç de l'Ajuntament de Calvià, que acordarà les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució d'adjudicació o
autorització de les parades.
2.- Totes les notificacions derivades de les actuacions d'instrucció es realitzaran a través del tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià, situat
al carrer Julià Bujosa Sans, Batle 1, codi postal 07184, així com en la pàgina web www.calvia. com.
3.- Mitjançant Resolució del Batle o persona en qui delegui, es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià i a la pàgina web de
l'esmentat Ajuntament, www.calvia.com, la relació provisional de totes les sol·licituds presentades, admeses i excloses, amb expressió de la
causa d'exclusió i necessitat d'esmena en el termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació. En cas de no esmena en termini es
considerarà que ha desistit de la sol·licitud. (Serà vàlid a aquests efectes, que l'Administració assenyali l'article i, d'existir, el seu apartat, de
les presents bases que necessita d'esmena en cada cas concret).
4.- Transcorreguts els terminis anteriors, mitjançant Resolució del Batle o persona en qui delegui, es farà pública al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Calvià ia la pàgina web de l'esmentat Ajuntament, www.calvia.com, la relació definitiva d'admesos i exclosos en el
procediment d'autorització o adjudicació.
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5.- El Servei de Comerç ha d'elaborar un informe proposta, com a instructor, sobre la llista de sol·licitants admesos que siguin proposats com
a adjudicataris i una llista de suplents, d'existir aquests, ordenats tenint en compte els següent criteris d'adjudicació, segons la categoria de
producte (del quadre recollit en l'article 5.4 d'aquestes bases) i el Mercat sol·licitat:
a) Acreditació d'estar en possessió de document oficial vigent de qualificació artesanal, mestre artesà amb carta d'artesà o artesà amb
carta d'artesà, atorgant cinc punts.
b) Estar empadronats al municipi de Calvià a data 1 de gener de 2019, atorgant quatre punts.
c) L'antiguitat en els mercats d'estiu de l'Ajuntament de Calvià en el període comprès entre els anys 2016 i 2018 ambdós inclosos.
Per cada any d'antiguitat li correspondrà un punt, amb un màxim de tres punts.
d) En darrer lloc, s'atendrà a l'ordre d'entrada en els registres o llocs de qualsevol dels òrgans que preveu l'apartat 4, de l'article 16,
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, de les sol·licituds
presentades i d'acord amb els altres criteris establerts, sempre que els sol·licitants reuneixin i acreditin en els termes establerts en les
presents bases tots els requisits exigits i hi hagi parades vacants per a la tipologia d'activitat sol·licitada.
En el cas de quedar parades vacants d'un determinat tipus d'activitat poden ser autoritzades en el seu lloc, sempre que per resolució de Batlia
així es prevegi i fins a completar el nombre màxim d'autoritzacions establertes en la taula continguda en l'article 5.4 de les presents bases,
parades d'altres tipologies, havent de respectar, en tot cas, els criteris d'adjudicació assenyalats en aquestes bases.
6.- El dit informe-proposta s'elevarà al Batle o persona en qui delegui, que dictarà Resolució del procediment d'adjudicació de parades, que
serà motivada i recollirà la llista de persones adjudicatàries d'una parada en algun dels Mercats i serà publicada a la pàgina web municipal:
www.calvia.com,i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià.
7.- A continuació s'obrirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de la següent documentació en qualsevol dels llocs i en la forma
establerta en l'article 3.4 de les presents bases, que serà condició necessària per a poder exercir l'activitat autoritzada i emetre la corresponent
acreditació, excepte en els supòsits de no subjecció que estableix l'article 6 de les presents bases:
a) Justificant del pagament de la taxa municipal corresponent, segons el que preveuen les Ordenances fiscals aprovades per
l'Ajuntament de Calvià.
b) Documentació acreditativa de l'existència d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent, amb cobertura mínima de 150.000 euros,
així com el document que justifica que estar al corrent del pagament de la mateixa.
8.- En el cas de no presentar la documentació anterior en termini o d'incomplir els requisits que exigeix l'autorització durant l'exercici de
l'activitat comercial, així com en cas de renúncia manifestada de manera fefaent, es dictarà Resolució de revocació i / o de reconeixement de
renúncia a l'adjudicació sent adjudicat la parada afectada al suplent que correspongui segons l'ordre establert en la llista de suplents que
s'aprovi en el moment de dictar la Resolució d'adjudicació de parades. El suplent o suplents comptaran amb 5 dies hàbils des de la publicació
de la Resolució d'adjudicació per a l'abonament de la taxa corresponent establerta en l'article 4.7 a) anterior i per a la presentació del
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justificant de pagament i de la documentació de l'assegurança establerta a l'article 4.7 b), que haurà de presentar al Registre de l'Ajuntament
de Calvià, dirigits al Servei de Comerç de l'esmentat Ajuntament, excepte en els supòsits de no subjecció que estableix l'article 6 de les
presents bases.
Als adjudicataris se'ls lliurarà per l'Ajuntament una acreditació de l'autorització, que haurà d'estar exposada, en tot moment, en la parada del
Mercat, segons el que estableix l'article 7. Cap adjudicatari o sol·licitant podrà utilitzar la via pública sense haver obtingut la corresponent
autorització municipal i sense estar en possessió del document que ho acrediti, que haurà de trobar exposat en la parada de venda autoritzada
en tot moment.
Les persones que hagin estat adjudicatàries d'un lloc de venda de productes artesanals i / o fets a mà en els mercats regulats en aquestes
Bases, podran sol·licitar una persona autoritzada que podrà estar en el lloc de venda juntament amb el titular.
Article 5. - Ubicació, productes i tipus de mercats per activitat.
1.- Els sol·licitants podran optar, assenyalant l'ordre de preferència, les parades existents en els Mercats temporals i ocasionals següents:
Santa Ponça (SP):
Carrer Puig de Galatzò (des de la OMIT fins encreuament Carrer Riu Sil.)
Magaluf (M):
Plaça Jaques Sasson.
Palmanova (PN):
Passeig Marítim Palmanova (des OMIT fins MC Donals)
Peguera (P):
Av. Bulevard (Zona verde pinada, fins a C / Dofí)
Carrer Ratolí
2.- Mitjançant Resolució motivada de l'Ajuntament de Calvià, es poden establir ubicacions diferents a les indicades.
3.- Els productes o serveis per als quals es pot sol·licitar autorització són:
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I. Productes artesanals i / o fets a mà:
Es podran realitzar demostracions pràctiques de l'elaboració manual dels articles objecte de venda en el mateix lloc.
II.- Activitats artístiques:
1. Retratistes i caricaturistes. Serà requisit imprescindible la realització del retrat o la caricatura en el propi punt de venda.
2. Pintors amb obra original. Serà requisit imprescindible la realització en el propi punt de venda de demostracions pràctiques. Es
prohibeix la venda d'obres que en tot o en part s'hagin reproduït mecànicament.
3. Realització de pintures corporals. En tot cas, cal acreditar la composició natural dels tints i productes. Es prohibeix la utilització
d'elements punxants, així com de plantilles prèviament dissenyades. Es prohibeix la utilització de la henna negra i hauran de
comptar amb l'autoritzacióde producte cosmètic atorgat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
4. Pentinats ètnics tradicionals.
5. Mims, pallassos i estàtues vivents, els ingressos provinguin exclusivament de les propines aportades pels espectadors.
III.- Activitats musicals:
Músics i conjunts musicals amb mitjans mecànics (instruments de percussió de corda i de vent). Es prohibeix la utilització de
mitjans de reproducció electrònica.
4.- En cada un dels nuclis de població assenyalats en l'apartat 1 d'aquest article, i per a cadascuna de les activitats permeses, s'estableix un
nombre màxim d'autoritzacions a concedir, segons es fixa en la següent relació:
Nombre màxim de parades a autoritzar de cadascuna de les activitats permeses
LOCALITATS
ACTIVITATS
SANTA PONÇA

PEGUERA

PALMANOVA

MAGALUF

Productes artesanals i / o fets a mà

5

2

12

1

Retratistes-Caricaturistes i Pintors

6

3

4

2
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Pintura corporal

2

1

2

1

Mimos pallassos

2

1

2

1

Pentinats ètnics tradicionals

3

2

3

2

Músics

2

1

2

1

TOTALS

20

10

25

8

En el cas de quedar parades vacants d'un determinat tipus d'activitat podran, ser autoritzades en el seu lloc, sempre que per resolució de
Batlia així es prevegi i fins a completar el nombre màxim d'autoritzacions establertes en la taula anterior, parades d'altres tipologies, havent
de respectar, en tot cas, els criteris d'adjudicació assenyalats en aquestes bases.
Article 6.- No subjecció
Els mims, mags, pallassos, estàtues vivents i altres activitats artístiques que no realitzin l'activitat de venda ambulant dels seus productes i
que resultin adjudicataris d'una parada en relació a les presents bases, no estan subjectes a l'obligació de presentar la documentació
corresponent als conceptes previstos en els articles 3.9 b) i d) i 4.7 a) de les mateixes i s'entendrà per parada adjudicada a aquests efectes, una
parada o lloc d'ocupació que no requereix necessàriament una estructura.
Article 7.- Documentació exposada al públic a la parada de venda.
La persona autoritzada per a la venda en qualsevol dels Mercats, ha de tenir exposada per al públic i per a les autoritats que realitzin
actuacions inspectores, en forma fàcilment visibles l'autorització municipal atorgada, composta del Decret d'autorització i de l'acreditació de
l'autorització.
Article 8.- Condicions dels mercats.
1.- El termini de vigència de les autoritzacions per a la venda en els Mercats regulats en aquestes bases serà des que es lliuri l'acreditació de
l'autorització, previ pagament de la taxa quan sigui exigible, fins al dia 15 d'octubre de 2019.
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Els horaris de muntatge i desmuntatge i venda de les parades dels mercats periòdics i temporals d'Estiu per a la temporada 2019, seran els
següents:
Horari venda: des de les 19:00 hores fins a les 00:00 hores
Horari muntatge de les parades: des de les 18:00 hores fins a les 19:00 hores
Horari desmuntatge de les parades: des de les 00:00 hores fins a les 00:30 hores
2.- Les característiques de les parades de venda es regiran pel següent detall:
Parades de venda: accions desmuntables, metàl·liques o de fusta, de com a màxim 2,80 x 2,00 metres (llarg x ample). Descans de
tendals sobre l'eix central de la parada de venda i amb vol màxim de 1,50 metres des d'aquest eix.
Textures tendals i aiguavessos: lona, malla o plàstic, segons època de l'any i condicions meteorològiques.
Colors tendals i aiguavessos: preferentment blanc o, si no tons clars.
3.- Per al desenvolupament de l'activitat haurà de respectar escrupolosament la ubicació i superfície assignades a l'efecte. L'ocupació d'un
espai superior a l'autoritzat i / o desenvolupar l'activitat en la parada o lloc diferent a l'assignat podrà donar lloc a la revocació de
l'autorització.
Disposició final primera.- Habilitació al tinent de Batle.
Es faculta al Tinent de Batle per a dictar resolucions o instruccions que siguin necessàries per a la interpretació i execució del que disposen
les presents bases, així com per regular les qüestions no previstes en aquestes.
Disposició final segona.- Supletorietat.
1.- En tot el no previst en les presents bases, s'aplicaran les següents normes:
a) Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.
b) Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.
c) Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de Comerç de les Illes Balears.
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d) Reglament Regulador per a l'Organització, Instal·lació i Muntatge de Mercats Periòdics i Temporals en el Terme Municipal de
Calvià.
e) Ordenança reguladora de la Taxa per Parades, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions Situats en Terrenys d'Ús Públic i
Indústries de Carrer i Ambulants.
2.- Així mateix, serà legislació supletòria qualsevol altra que resulti d'aplicació.
Disposició final tercera.- Recursos.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el Batle de
l'Ajuntament de Calvià en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós administratiu davant els Tribunals competents en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 10 i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final quarta.- Entrada en vigor.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria.
Les presents bases deroguen les anteriors que poguessin estar vigents.

ANEX ll
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LLOCS DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA EN ELS
MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU DEL TERME DE CALVIÀ
DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i Llinatges
DNI-CIF
Adreça a efectes de notificacions:
CP: Població:
Telèfon Fax: E-mail:
EN REPRESENTACIÓ DE:
Nom i Llinatges:
DNI-CIF
Telèfon Fax: E-mail:
Adreça a efectes de notificacions CP: Població:

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement que:
1.- El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF: P0701100J, amb
domicili al carrer Julià Bujosa Sans, 1, batle n.º 1, 07184 Calvià.
2.- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com
3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la gestió i concessió de les autoritzacions per a la concurrència, ocupació del lloc
i venda en els mercats periòdics temporals i Fires del municipi, així com la instrucció de procediment sancionador, tot això d'acord amb
el Reglament municipal per a l'organització, instal·lació i muntatges diaris i temporals.
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4.- La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació
estatal i autonòmica reguladora del règim local.
5.- La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears.
6.- Cessions de les dades previstes: publicacions en els supòsits previstos en el Reglament regulador per a l'organització, instal·lació i
muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià i la normativa d'aplicació; a altres AAPP amb competències
en la matèria en els supòsits previstos en el Reglament; als denunciants en cas de procediments sancionadors iniciats a instàncies de
denúncia de particular; llistats d'adjudicataris provisionals i definitius; notificacions a una pluralitat d'interessats.
7.- Podrà exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
oposició i portabilitat en el Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans , Batle, núm. 1 (Calvià).
8.- En tot cas, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot trovar més informació al respecte en
la seva pàgina web:www.aepd.es''
DADES DEL LLOC DE VENDA:
Producte i Sector:
Nombre de Llocs sol·licitats:
Ordre de Preferència Sol·licitada*: 1234
*STAP Santa Ponça, MAG Magaluf, PNVA Palmanova, PEG Peguera.
Carta Artesà: SÍ NO (marcar el que sigui procedent amb una creu)
Resident a Calvià: SÍ NO (marcar el que sigui procedent amb una creu)
Antiguitat Mercat: Any 2016 Any 2017 Any 2018 (marcar el que sigui procedent amb una creu)
DECLARO sota la meva exclusiva responsabilitat:
1º.-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
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2º.-Que compleixo els requisits establerts en la normativa vigent, especialment els següents:
Que tinc capacitat jurídica i d'obrar i no estic sotmès a cap causa limitadora de la meva capacitat jurídica i d'obrar que inhabiliti el
naixement d'una relació jurídica amb l'Administració.
Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora de producte o productes objecte de venda ambulant o no
sedentària.
En el cas de venda de productes alimentaris, que disposo dels coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i que estic
inscrit en el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears quan sigui exigible.
Que compleixo la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball, en el cas de treballadors o empresaris
procedents de tercers països no membres de la Unió Europea.
Que estic al corrent de pagament en les meves obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
Que estic al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
Que estic en possessió de la documentació que acredita que compleixo els requisits establerts en les presents bases a partir del dia
d'inicide l'activitat.
Que els requisits i les condicions indicades les mantindré durant el termini d'execució de l'activitat objecte de les presents bases.

Calvià, 20 de març de 2019
ELBATLE
Alfonso Rodriguez Badal
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