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((33))  FFUULLLL  IINNFFOORRMMAATTIIUU  MMEERRCCAATTSS  PPEERRIIÒÒDDIICCSS  --  NNOO  AARRTTEESSAANNAALLSS  --  
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HAURÀ DE PRESENTAR PER A L’ATORGAMENT DE L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DEL LLOC DE VENDA 

S’haurà de presentar la documentació (original i fotocòpia) únicament quan el sol·licitant sigui cridat pel Servei de Consum i 
Mercats:  

� DNI/NIF/NIE en vigor. Els ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea o d’altre Estat que formi part en l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, aportarà certificació de la seva inscripció en el Registre Central d’estrangers. (RD 
240/2007, de 16 de febrer), conjuntament amb el seu passaport o document d’identitat 

� Permís de residència i treball en vigor (Aquells no ciutadans d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o 
de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui aplicable el règim de ciutadà de la Unió.) 

� Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o acreditació documental de trobar-se al corrent de pagament de les 
cotitzacions. 

� Alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques a l’epígraf corresponent. 

� Documentació acreditativa de la subscripció d’assegurança de responsabilitat civil (pel període de vigència de l’autorització) 
que cobreixi els riscs personals i materials enfront de tercers derivats de l’exercici de l’activitat comercial com a venedor 
ambulant. 

� Acreditació de formació com manipulador d’aliments (si s’escau) 

� Una fotografia de mida carnet 

� Declaració del compliment dels requisits de l’article 60 del Reglament de serveis de mercats (imprès facilitat pel Servei de 
Consum i Mercats 

 

PAGAMENT DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DEL LLOC DE VENDA EN ZONA D’ÚS PÚBLIC LOCAL 

Una vegada autoritzada l’ocupació eventual del lloc de venda en el mercat temporal, s’ha d’ abonar la taxa corresponent. Per al 
2019 són les següents: 

a) Mercats de 3 dies setmanals, per metre lineal i semestre natural:  95,01 € 

b) Mercats  de 2 dies setmanals, per metre lineal i semestre natural: 64,19 € 

c) Mercats d’1 dia setmanal, per metre lineal i semestre natural: 30,82 € 

Per a la determinació de les tarifes es prendrà com base el metre lineal de façana de venda o servei, entenent que en els llocs 
que facin cantó s’han de sumar els costats dels angles que el formen. 

El rebut de la taxa l’expedeix el Servei de Consum i Mercats (plaça de l’Olivar, 4, interior del mercat, 1a planta). 

El pagament de la taxa es fa a través de diferents entitats bancàries. 
 

INFORMACIÓ GENERAL I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC) 

� OAC CORT: plaça Santa Eulàlia, 9 (edif. Ajuntament), 07001 Palma.  

� OAC SANT FERRAN: ad. Sant Ferran, 42 (edif. Policia Local),  07013 Palma.  

� OAC S’ESCORXADOR: c/ Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma.  

� OAC S’ARENAL: ad. Amèrica, 11 (s’Arenal), 07600 Palma.  

� OAC AVINGUDES: ad. Gabriel Alomar, 18, 07006 Palma. 

� OAC SON FERRIOL: ad. del Cid, 8 (Son Ferriol), 07198 Palma. 

� OAC SANT AGUSTÍ: c/ Margaluz, 30 (Sant Agustí), 07015 Palma. 

� OAC PERE GARAU:  c/ Pere Llobera, 9, 07007 Palma.  

� OAC SON MOIX: ci. de la Vileta, 40, 07011 Palma (Ac. Edifici Palau de esports de Son Moix) 

Horari:  

Tot l'any: de 8.30 a 14.00 h de dilluns a 
divendres, totes les OACS excepte: 

- OAC Avingudes: horari ampliat 
d'octubre a maig: de 8.30 a 17.00 h, 
de dilluns a dijous 

- OAC Son Moix, horari ampliat 
d'octubre a maig: de 9.30 a 17.00 h, 
de dilluns a dijous, i divendres de 9.00 
a 14.00 h. 

INFORMACIÓ ESPECIALITZADA: SERVEI DE CONSUM I MERCATS 

� Horari d’atenció al públic amb cita prèvia: de dilluns a dijous,  de 8:30 a 13:30 hores. 
 

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 el 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 de data 30-
09-99 i publicat en el BOIB núm. 139 de 06-11-99). 

 


