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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA TEMPORALS Al 

MERCAT ARTESANAL/ HIPPY ALS CARRERS  RUDA I BRUC A LA ZONA 

DE PLATJA  D’EN BOSSA PER  A L’ANY 2017 

 

1. Periodicitat 

La periodicitat del funcionament del mercat serà diària, amb un horari des de 

les18.00 h  fins a les 00.00 h  des de l’1 de maig fins a l’1 d'octubre de 2017 

ambdós inclosos. 

 

2. Adjudicacions o permís de venda 

1. L'adjudicació de les autoritzacions per ocupar una parada al mercat serà 

donant preferència:  

1. Als sol·licitants que l'anterior any 2016 van complir el període 

compromès i amb les bases per a la concessió. 

2.  Als artesans que disposin de la targeta de mestre artesà.  

3.    Per ordre d’entrada de les sol·licituds presentada al registre 

d’entrada de l’Ajuntament. 

2. En haver-hi un nombre limitat de parades, es crearà una llista d'espera amb 

els sol·licitants que no hagin resultat adjudicataris d'una parada. En el supòsit 

de l'existència de renúncies o revocacions d'adjudicacions és readjudicaran per 

ordre de llista. 

3. En cap cas podrà ser una mateixa persona titular de més d'una adjudicació o 

permís de venda en aquest  mercat artesanal/hippy. 

4. Les adjudicacions o permisos de venda concedits per l'Ajuntament per a 

aquest mercat artesanal/hippy, seran personals i intransferibles. 

http://www.santjosep.org/
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De manera excepcional, amb l’autorització prèvia del Sr. Regidor delegat 

d'Urbanisme i Activitats, i per causa  de força major degudament justificada, 

podrà donar-se autorització per cedir temporalment aquesta a cònjuges, 

ascendents o descendents, sempre que compleixi els requisits d’aquestes 

bases i sense que això impliqui cap tipus de dret de la persona cedentsobre 

aquesta. No està prevista l'excedència. 

5. Es permet a cada titular un suplent, el qual haurà de disposar de contracte 

de treball i alta en el règim general de la Seguretat Social o estar el suplent 

donat d'alta d'autònom. S'haurà de notificar en la sol·licitud i aportar la mateixa 

documentació  que el titular. 

6. Serà l’Ajuntament qui distribueixi la parada al mercat artesanal/hippy de 

Platja d’en Bossa després de tenir en compte els punts 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i 

3.7d’aquestes bases. 

 

3. Sol·licitud 

Mitjançant instància dirigida a l'Alcaldia en què es sol·liciti la parada, 

presentada en les oficines municipals o per qualsevol dels sistemes que permet 

la Llei de procediment administratiu 39/20151,en el termini de 5 dies naturals 

des de la publicació de l'anunci a la web municipal, http://www.santjosep.org, a 

la qual es farà constar: (annex I) 

1. Nom i cognoms i NIF. 

2. El domicili i correu electrònicdel sol·licitant a l'efecte de rebre 

notificacions. 

3. En el cas de sol·licitants estrangers hauran d'aportar el permís de 

residència i treball o NIE comunitari. 

                                                           
1 Si s'opta per aquesta via, s'haurà de remetre còpia escanejada de la sol·licitud amb 
el registre d'entrada a: turisme@santjosep.org 

http://www.santjosep.org/
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4. Relació de productes o articles que desitgi vendre i que reuneix les 

condicions exigides per la normativa reguladora per a la venda d'aquest 

producte (annex II) 

5. Dues fotografies mida carnet  

6.  Fotografies de la parada així com fotografies on es vegi clarament el 

gènere a exposar. Potestativament, si es considera oportú, podran 

sol·licitar-ne factures, tiquets, o similars, del material a fi de comprovar la 

seva procedència i legalitat. 

7. Número de parada de venda que li va ser adjudicat durant l’any 2016. 

(En el cas que estigui interessat amb el mateix número de parada). 

8. Fotocòpia del carnet artesà, si és el cas.En el cas que la tramitació 

d'aquest es trobi en curs, s'acceptarà de manera transitòria l'emissió d'un 

certificat per part del Consell Insular d'Eivissa. 

9.  Compromís de permanència des de l’1 de maig, fins a l’1 d'octubre de 

2017 ambdós inclosos. 

10.  Declaració responsable en la qual es manifesti, almenys: 

- El compliment dels requisits establerts. 

- Que s’està en possessió de la documentació que així ho acrediti a 

partir de l’inici de l’activitat. 

- Que es reuneixen les condicions exigides per la normativa reguladora 

del producte o productes objecte de la venda. 

- Autorització expressa a nom de l'Ajuntament de Sant  Josep de sa 

Talaia per accedir a la comprovació per mitjans telemàtics de dades 

fiscals i Seguretat Social (annex III). 
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4. Llista provisional d’adjudicacions o permisos de venda i 

documentació a presentar. 

La llista provisional es publicarà a la web municipal:  http://www.santjosep.org, 

amb un termini de  10 dies naturals per formular al·legacions. 

Les persones amb adjudicacions o permisos de venda provisionals 

concedideshauran de presentar mitjançant  instància dirigida a l'Alcaldia, 

presentada en les oficines municipals o per qualsevol dels sistemes que permet 

la Llei de procediment administratiu 39/20152 i en el termini de 10 dies naturals 

des de la publicació de l'anunci a la web municipal:  http://www.santjosep.org. 

1.    Acreditació que s’està donat d’alta en l’epígraf corresponent de l'impost 

d'activitats econòmiques i estar al corrent en el pagament de la tarifa o, en cas 

d'estar exempts. Estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris o, si és el cas, 

compromís de donar-se d’alta a la Seguretat Social i Activitats econòmiques en 

data d’efecte, 1 de maig, i presentar-se abans del dia 10 de maig. 

2.  Acreditació que  s’està al corrent de pagament amb l'Agència Tributària 

estatal, i amb la hisenda autonòmica i local, així com en el pagament de les 

cotitzacions a la Seguretat Social i donat d'alta al moment de l'inici de l'activitat. 

3.  Justificant de pagament de l’import a satisfer. 

Transcorregut aquest temps, i en el cas que la documentació sigui incorrecta o 

incompleta, l’Ajuntament requerirà mitjançant publicació d’un anunci a la web 

municipal:  http://www.santjosep.orgl'esmena, en un termini de 10 dies naturals. 

Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el 

requeriment, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i s'oferirà la seva 

autorització a una altra persona que hagi sol·licitat el permís de venda, per 

ordre de llista. 

                                                           
2Si s'opta per aquesta via, s'haurà de remetre còpia escanejada de la sol·licitud amb el 
registre d'entrada a: turisme@santjosep.org 
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Si totes les parades provisionalment concedides són acceptades, s'entendrà la 

llista provisional elevada a definitiva. 

5. Revocació 

1. Es tramitarà procediment administratiu per revocar l'autorització per l’ 

incompliment dels requisits continguts en aquestes bases o de la normativa 

general o específica que resulti aplicable o altres infraccions legals. 

2. Es permet la no assistència d’un dia fix a la setmana, la resta 

d'absències s’han de justificar. Aquest dia s’haurà de fer constar en el moment 

de sol·licitar l’autorització per ocupar una parada al mercat i serà l’Ajuntament 

qui donarà l’autorització definitiva depenent del nombre de parades que 

sol·licitin el mateix dia, per cerciorar-se que l'absència no serà superior al 50% 

de parades de venda.En el cas que la sol·licitud superi el 50% de paredes, es 

procedirà a un sorteig per determinar el dia lliure que li correspon a tothom. 

Aquest dia es designarà d’acord amb la distribució d’absències de parades. 

3.     Les parades no podran romandre tancades més de dos dies consecutius, 

sense presentar la deguda justificació per registre d'entrada en qualsevol de les 

oficines municipals de l'Ajuntament per qualsevol dels sistemes que permet la 

Llei de procediment administratiu 39/2015 3 . En cas contrari, es revocarà i 

quedarà sense efecte l'autorització.Són causes justificables les previstes a la 

legislació laboral vigent. 

 

6. Productes 

1. Serà objecte d'aquest mercat la venda de productes de bijuteria, 

quadres, làmines, articles de pell, llautó, cristall, fusta, ceràmica o d'altres 

similars o que tinguin una singularitat especial, així com els pintors que 

exerceixin la seva activitat en el mateix lloc. 

                                                           
3 Si s'opta per aquesta via, s'haurà de remetre còpia escanejada de la sol·licitud amb 
el registre d'entrada a: turisme@santjosep.org 
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2. Queda expressament prohibida la venda d'articles diferents dels 

autoritzats per a les diferents parades, especialment els considerats il·legals, 

fraudulents o peribles, joguines de fabricació industrial, articles tèxtils i de 

confecció no artesanal, olleres, ràdios, CD,  entrades de discoteques o 

espectacles. També es prohibeix la venda d'articles promocionals. 

 

7. Distribució i configuració de les parades 

1. El mercat estarà compost per 55 paradessituades al llarg dels carrers de 

la Ruda i del Bruc, les parades disposaran d'unes mesures màximes de 

2,5 x 2 metres, seran desmuntables, i la seva estructura estarà oculta, 

segons plànol adjunt. 

 

2. No es podrà instal·lar ni exercir cap tipus de publicitat privada. 

 

3. No es podrà instal·lar cap tipus d'aparells reproductors d'àudio o vídeo 

en el lloc de venda. 

 

4. No es podran tenir mascotes ni animals de companyia en els llocs de 

venda, excepte gossos guia. 

 

5. No està permès exposar o exhibir cap tipus de símbol, 

bandera,pancarta, senyal o similars. 

 

6. En tot moment haurà de mantenir-se en un lloc visible la documentació 

d'adjudicació concedida per l'Ajuntament per poder ocupar el lloc de 

venda, la qual contindrà una fotografia de la persona adjudicatària, el 

número de parada, identificació personal, productes destinats a la venda, 

segell i signatura de l’Ajuntament. 

 

7. No està permès consumir begudes alcohòliques en els llocs de venda. 

http://www.santjosep.org/
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8. Serà l’Ajuntament el proveïdor de corrent a les parades mitjançant 

tòtems, sent obligació de cadascun dels venedors proveir la il·luminació 

de la seva parada sempre amb bombetes de baix consumo tipus leds i 

un cablejat adequat, sense entroncaments o uns altres que posin en 

perill el subministrament elèctric. La potència màxima per parada no 

podrà superar els 150 wats. 

 

9. La persona titular de l'autorització haurà de deixar la parada en perfecte 

estat de neteja i lliure d'objectes.  

 

10. Le persona titular de l'autorització disposarà de dues hores  per muntar 

la parada i d'una altra hora per desmuntar-la. No es permet, en cap cas, 

obstaculitzar el trànsit de cap via pública. 

 

11. Comunicar a través de App "Línea Verda" qualsevol incidència sobre 

mobiliari urbà o avaries. 

 

12. La distribució de les parades serà acordada per l’Ajuntament. 

 

 

8. Vigència de las bases 

La concessió de les parades temporals al mercat artesanal/hippy, es regeixen 

per aquestes bases i, en el que no estigui previst, per laLlei 33/2003 de 

patrimoni de les administracions públiques, quedant exclosa segons l'art.4.0, 

l'aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic, Reial decret 

legislatiu 3/2011. 
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(Annex I) 

SOL·LICITANT 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Adreça efectes notificacions: 

Localitat: 

Telèfon:                                                 Correu electrònic: 

 

REPRESENTANT 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Adreça: 

Telèfon:Correu electrònic: 

 

SUPLENT  (OPCIONAL) 

Nom i Cognoms: 

DNI 

Adreça efectes notificacions 

Localitat 

Telèfon:                                                 Correu electrònic: 

 

EXPOSO  

Que desitjo obtenir una parada de venda al mercat artesanal/hippy municipal 

de Platja d’en Bossa, situat al carrer del Bruc i carrer de la Ruda, per a l'estiu 

de 2017. 

Que em comprometo a atendre  durant un mínim de 6 dies a la setmana la 

parada que em correspongui del mercat entre l’1 de maig i l’1 d'octubre de 

2017. 

http://www.santjosep.org/
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Que autoritzo l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a accedir a la 

comprovació de les meves dades fiscals i Seguretat Social. 

Sol·licit la parada núm.________ (en el cas que estigui interessat en el mateix 

número de parada). 

Sol·licit la no assistència del dia ________ de cada setmana. 

Que adjunto la següent documentació: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Per la qual cosa SOL·LICIT: 

Que una vegada realitzats els tràmits pertinents, se'm concedeixi l'autorització 

per obtenir una parada al mercat artesanal/hipyy de Platja d’en Bossa per a 

l'estiu del 2017. 

 

 

Sant Josep de sa Talaia,             de                     de 2017 

(signatura) 

 

La signatura d'aquest full suposa la de la resta dels fulls de la sol·licitud 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 

http://www.santjosep.org/
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(Annex II) 

 

RELACIÓ D’OBJECTES  PER A LA VENDA A LA PARADA TEMPORAL Al 

MERCAT ARTESANAL/ HIPPY ALS CARRERS  RUDA I BRUC A LA ZONA 

DE PLATJA  D’EN BOSSA PER L’ANY 2017. 

(Els productes que no apareguin en aquesta relació no podran ser venuts 

en la parada) 
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(Annex III) 

AUTORITZACIÓ PER OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT 

DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES i DE LA SEGURETAT SOCIAL PER 

L'ADJUDICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER OCUPAR UNA DE LES 

PARADES DE VENDA TEMPORALS AL MERCAT ARTESANAL/ HIPPY ALS 

CARRERS  RUDA I BRUC A LA ZONA DE PLATJA  D’EN BOSSA PER 

L’ANY 2017 

 

SOL·LICITANT: 

CIF: 

REPRESENTAT PER: 

NIF: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ: 

TELÈFON: 

 

AUTORITZ expressament  

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia perquè pugui sol·licitar per mitjans 

telemàtics a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària informació relativa al 

compliment de les obligacions tributàries i Seguretat Socialde la persona o entitat 

sol·licitant. 

 

Sant Josep de sa Talaia,  de            de 2017 

 

 

(signatura) 
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