S’obri el termini per l’adjudicació de les casetes del Mercat Nadalenc
dimarts, 15 d'octubre de 2019 14:22

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Comerç, informa que avui s'ha obert el termini
de presentació de sol·licituds per l'adjudicació de les casetes del Mercat Nadalenc de l'any
2019-20. Aquestes sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC) i també telemàticament a l’oficina virtual del Consell (OVAC).

El Mercat Nadalenc, que organitza el Consell per tal de dinamitzar les festes nadalenques amb
els comerços que queden oberts a l'hivern, i els artesans amb carta d'artesania que viuen i
treballen a Formentera a l'hivern, s'inaugurarà el 29 de novembre i se celebrarà fins al 6 de
gener de 2020, ambdós inclosos, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier.

El Consell de Formentera adjudicarà un màxim de vuit casetes per a la venda de productes al
Mercat Nadalenc; quatre casetes seran adjudicades a comerços i artesans i les altres quatre
seran adjudicades pel sector de la restauració.

També podran formar part del Mercat Nadalenc, amb un màxim de tres casetes, altres
comerços, serveis de restauració i artesans, que siguin propietaris de casetes amb les
mateixes dimensions i tipologia que les pròpies del Consell de Formentera, en cas d'haver-hi
més de tres casetes s'adjudicaran per rigorós ordre de registre d'entrada.

El Consell de Formentera, a més, instal·larà un envelat perquè, rotatòriament, puguin realitzar
la venda de productes alimentaris, els centres educatius, parròquies i ONG, que presentin
sol·licitud. Per altra banda, el Consell de Formentera considera que el mercat de Nadal ja ha
superat la prova dels quatre primers anys per consolidar-se, i per això, els adjudicats ja no han
d'estar exempts del pagament de la taxa d'ocupació de via pública. Així, s'aplicarà el pagament
de la taxa de via pública, segons l'establert a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per l'ocupació de la
via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. (BOIB 51 de 16-04-2013).
Els adjudicataris de casetes destinades a restauració hauran de realitzar el pagament d'una
taxa de 576€, mentre que els adjudicataris de casetes destinades a comerç, hauran de realitzar
el pagament d'una taxa de 216€.
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Entre totes les sol·licituds que es presentin dins el termini establert i que compleixin amb els
requisits exigits, se'n faran dos sortejos (restauració i comerç) davant el secretari del Consell.

Règim de regulació provisional del Mercat Nadalenc i sol·licitud: http://www.caib.es/eboibfront/
ca/2019/11062/627418/regim-de-regulacio-provisional-del-mercat-nadalenc
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