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(2) MODEL NORMALITZAT DE FULL INFORMATIU CENS MERCATS (08/02/17) 

 

((22))  FFUULLLL  IINNFFOORRMMAATTIIUU  DDEELL  BBAARREEMM  DD’’AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  AALLSS  MMEERRCCAATTSS  
MMUUNNIICCIIPPAALLSS  PPEERRIIÒÒDDIICCSS  --  NNOO  DD’’AARRTTEESSAANNSS  --  

 

BAREM  PREFERENCIAL DE PUNTUACIÓ PER DETERMINAR L’ORDRE  D’INCLUSIÓ EN EL CENS,  SEGONS 
NIVELL PROFESSIONAL, ECONÒMIC I FAMILIAR DEL PETICIONARI 

D’aplicació exclusivament per a les sol·licituds presentades el mes de setembre de cada dos anys* 

CONDICIÓ DOCUMENTACIÓ A APORTAR PUNTS 

� Per cada persona amb discapacitat psíquica, 
física o sensorial que convisqui amb la 
persona peticionària i en depengui. 

� Original o còpia degudament legalitzada i confrontada 
del certificat que acrediti la discapacitat, expedit per 
l’òrgan corresponent de l’Administració  (IMSERSO, 
òrgan autonòmic equivalent o altre òrgan actualment 
competent).  

2,00 

� Per cada membre de la família que convisqui 
amb la persona peticionària i en depengui, 
no inclosa a l’apartat anterior. 

� Originals o còpies degudament legalitzades i 
confrontades dels següents documents: 

o Llibre de família o document legal i fefaent que 
acrediti la relació de parentiu 

o Document legal que acrediti la relació de 
dependència en cas de la majoria d’edat 

1,00 

� Per cada any d’antiguitat en la sol·licitud 
d’autoritzacions d’ocupació de lloc de venda 
en els mercats temporals municipals de 
Palma, segons es dedueixi del cens de 
peticionaris corresponent. 

� Cap. És suficient la mera invocació. 

0,30 

� Per cada any d'antiguitat en l'exercici de 
l'activitat econòmica de venda ambulant 

� Certificat d'Hisenda dels anys d'alta censal en el IAE; o 
original o còpia degudament legalitzada i confrontada 
del certificat d'antiguitat en cooperativa de treball 
associat, si escau. 

0,20 

� Per altres mèrits que el peticionari cregui 
que s’han de tenir en compte, es pot donar 
de forma discrecional un total de (per mèrit 
aportat). 

� Original o còpia degudament i fefaent legalitzada o 
confrontada que acrediti els mèrits invocats. 0,10 

D’entre els qui presentin la mateixa puntuació, es tindrà en compte l’ordre d’antiguitat en la sol·licitud. 
 

 
NOTA INFORMATIVA: La normativa municipal  en matèria de mercats temporals està continguda, essencialment, al Reglament de Serveis 
de Consum i Mercats minoristes municipals (aprovat inicialment en virtut d’Acord Plenari de data 19-03-03 que, en absència d’al·legacions, va 
esdevenir definitiu i fou publicat en BOIB núm. 103 de data 19-07-03), en connexió amb el Títol I de les Normes i Barems dels Mercats 
municipals temporals (reglament aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 30-09-99 i publicat al BOIB núm. 139 de 06-11-99). 

 

* El termini de presentació de sol·licituds per al cens de peticionaris per cobrir eventuals llocs vacants als esmentats mercats és de l’1 al 30 
de setembre de cada 2 anys a partir de l’inicial, formalitzat el 1995, coincidint així amb els anys senars. En virtut de Provisió de Batlia de 31-
07-2017 s’ha convocat la renovació 2017. 

 

Pel que fa concretament als mercats d’artesans, i d’acord amb el Títol II de l’esmentat reglament, l’admissió de sol·licituds de participació als 
mercats d’artesans de Pl. Major, Passeig Sagrera i Meravelles serà objecte de convocatòries específiques. 

 

Pel que fa al mercat agroecològic de Pl. Bisbe Berenguer de Palou, s’exclou del present cens perquè en tot moment es poden admetre a tràmit 
sol·licituds d’ocupació, subjectes al compliment dels requisits i certificacions del Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE). 

 

 
 


