BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA TEMPORALS AL
MERCAT DE PRODUCTE ECOLÒGIC I D’ARTESANIA TRADICIONAL DE
SANT JOSEP DE SA TALAIA, SITUAT EN EL NUCLI URBÀ DEL POBLE DE
SANT JOSEP PER A L’ANY 2020.
1. Periodicitat
La periodicitat del funcionament del mercat serà setmanal, tots els dissabtes, amb un
horari des de les 09:30 h. fins a les 13:30 h., a partir del 6 de juny fins al 17 d’octubre,
ambdós inclosos.

2. Adjudicació o permís de venda
2.1

L’adjudicació de les autoritzacions per a ocupar una parada de venda de
producte ecològic es gestionarà donant preferència:
2.1.1 Als sol·licitants que en l’any 2019 van complir amb el període
compromès i amb les bases per a la concessió.
2.1.2 Els productors de producte fresc davant dels de producte transformat.
De la mateixa manera, també gaudeixen de preferència els
participants amb certificat ecològic davant dels de ‘’en reconversió’’ o,
en darrer terme, en ‘’any 0’’.
2.1.3 Els productors que estiguin en ‘’any 0’’ o ‘’en reconversió’’ (aquesta
designació correspon als productors inscrits al CBPAE en el seu primer
i segon any respectivament) podran participar en el Mercat, però en un
espai clarament diferenciat de la resta de parades i correctament
identificat com a tal, sense poder fer ús de l’adjectiu ecològic o dels
seus sinònims.
2.1.4 Els agricultors a títol principal (segons la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de
modernització d’explotacions agràries i les seues posteriors
modificacions), d’aquesta manera es fomenta la incorporació de joves
llauradors al medi rural i el manteniment dels agricultors ja consolidats.
2.1.5 Per ordre d’entrada de les sol·licituds presentades al registre d’entrada
de l’Ajuntament.

2.2

L’adjudicació de les autoritzacions per a ocupar una parada d’exposició/
venda de producte d’artesania tradicional d’Eivissa al mercat es gestionarà
donant preferència:

2.2.1 Als sol·licitants que en l’any 2019 van complir amb el període
compromès i amb les bases per a la concessió.
2.2.2 Mestre artesà honorífic.
2.2.3 Mestre artesà.
2.2.4 Carta d’artesà
2.2.5 Sol·licitud carnet artesà. En el suposat cas en què la tramitació d’aquest
es trobi en curs i ja s’hagi superat l’avaluació per a la comissió,
s’acceptarà de manera transitòria l’emissió d’un certificat per part del
Consell Insular d’Eivissa.
2.2.6 Per ordre d’entrada de les sol·licituds presentades al registre d’entrada
de l’Ajuntament.
2.3

L’adjudicació de les autoritzacions per a ocupar una parada d’exposició/
venda de producte agrari i agroalimentari d’Eivissa es gestionarà donant
preferència:
2.3.1 Als sol·licitants que en l’any 2019 van complir amb el període
compromès i amb les bases per a la concessió.
2.3.2 Per ordre d’entrada de les sol·licituds presentades al registre d’entrada
de l’Ajuntament.

3. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés per obtenir una parada de venda temporal
s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud (Annex I) i es presentaran dins del
termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de les bases al tauler
d'anuncis del lloc web municipal i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament (www.santjosep.org) per una de les següents vies:
de la pàgina web municipal (www.santjosep.org) per les següents vies:

1) Amb
certificat
digital
a
través
de
la
seu
electrònica:
https://santjosep.sedelectronica.es/catàleg de tràmits/instància general +
pujar fitxers (annexos i documents escanejats).
2) Sense certificat digital a través de la resta de formes previstes en l’article 16

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
La no presentació de sol·licituds en temps determina la inadmissió d’aquesta per
prendre part en el procés.

3.1 A més de les dades de caràcter personal que han de constar al model
normalitzat de sol·licitud, s’haurà d’adjuntar la documentació que s’assenyala a
continuació.
3.1.1 Fotocòpia DNI/NIF/ PASAPORTE en vigor.
3.1.2 En el cas de sol·licitants estrangers hauran d’aportar fotocòpia del
permís de residència i treball o NIE comunitari en vigor.
3.2 El domicili i correu electrònic del sol·licitant a l’efecte de rebre notificacions.
3.3 Una fotografia grandària carnet
3.4 Declaració responsable en la qual es manifesti, almenys:
- El compliment dels requisits establerts
- Que s’estarà en possessió de la documentació que així ho acrediti a
partir de l’inici de l’activitat.
- Que tots els productes oferts al Mercat compleixen amb totes les
normatives sanitàries que marca la legislació vigent.
- Que es reuneixen les condicions exigides per la normativa reguladora
del producte o productes objecte de la venda. (Annex II)
3.5 Segons la línia de producte, també s’haurà de presentar la següent
documentació:
a.
Productes ecològics: s’haurà de presentar certificat emès pel
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), a més,
certificat de registre sanitari i etiquetatge conforme a la legislació vigent.
b.
Exposició o venda de producte d’artesania tradicional d’Eivissa:
haurà de presentar:
- fotocòpia carta Mestre artesà honorífic, Mestre artesà, carta
d’artesà o sol·licitud carnet artesà, emès pel Consell d’Eivissa.
c.
Exposició o venda de producte agrari o agroalimentari d’Eivissa:
s’haurà de presentar certificat d’estar inscrit en el registre d’Explotació
Agrària del Consell Insular d’Eivissa. Els agroalimentaris hauran de
presentar, a més, certificat de registre sanitari i etiquetatge conforme a la
legislació vigent.

3.6
Estaran exempts de presentar els punts 3.1.1, 3.1.2, 3.5 tots aquells
adjudicataris de parades de venda temporal en el Mercat de Sant Josep
de sa Talaia que la temporada 2020 compleixin amb els mateixos requisits
exigits en les bases de la temporada 2019 i que ja els acreditaren.
3.7
Acreditació i/o autorització perquè l’Ajuntament pugui sol·licitar per
mitjans telemàtics que s’està al corrent de pagament amb l’Agència
Tributària estatal i amb la hisenda autonòmica i local, així com amb el
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. (Annex III).
4.

Llista provisional d’adjudicacions
documentació que cal presentar.

o

permisos

de

venda

i

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’elaborarà la llista
provisional d’admesos i exclosos i es publicarà al tauler d'anuncis del lloc web
municipal i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament (www.santjosep.org),
concedint un termini de 10 dies naturals per fer les esmenes corresponents,
aportar la documentació sol·licitada o formular al·legacions a la llista provisional.
4.1 Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant o exclòs provisional
hagi complert el requeriment de la documentació exigida, s’entendrà que
desisteix del procediment i s’arxivarà la sol·licitud.
4.2 Si totes les parades provisionalment concedides són acceptades i no es
presenten al·legacions, s’entendrà la llista provisional elevada a definitiva.

5. Revocació
5.1

Es tramitarà procediment administratiu per a revocar l’autorització per l’
incompliment dels requisits continguts en aquestes bases, de la normativa
general o específica que resulti aplicable o altres infraccions legals.

5.2

Les parades no podran romandre tancades més de dos dissabtes
consecutius, sense presentar la deguda justificació per registre d’entrada a
qualsevol de les oficines municipals de l’Ajuntament per qualsevol dels
sistemes que permet la Llei de procediment administratiu 39/2015. En cas
contrari, l’autorització es revocarà i quedarà sense efecte. Són causes
justificables les previstes a la legislació laboral vigent.
6. Productes, productors, identificació i qualitat

6.1

Tots els productes oferts al Mercat hauran de complir amb totes les
normatives sanitàries que marqui la legislació vigent.

6.2 Tots els productes han d’anar correctament identificats, indicant l’origen i el
nom del productor del que provenen, garantint d’aquesta manera la
transparència del Mercat. Sempre tindrà prioritat el producte portat al Mercat
pel productor mateix.
6.3 Les varietats locals han d’anar corresponentment identificades.
6.4

Per assegurar i mantenir la qualitat dels aliments oferts al Mercat, els
productors i productores s’han de comprometre a oferir productes de qualitat,
per tal d’evitar comercialitzar productes amb mal aspecte o que no estiguin
en l’estat òptim per ser consumits.

6.5 És prohibit l’ús de transgènics (organismes genèticament modificats – OGM)
en qualsevol fase de la producció del gènere present al Mercat ecològic,
incloses les matèries primeres utilitzades en la fabricació dels envasos que
s’utilitzen.
6.6 Els productors que participen al Mercat vendran el gènere que ells mateixos
cultiven, crien, recullen, conserven o transformen. Aquestes persones
hauran de disposar del certificat emès pel Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica (CBPAE), en el qual figuren els seus productes i hauran de
presentar un certificat que acrediti aquest fet junt amb la sol·licitud.
6.7 Es permetrà a un productor/a oferir, en el seu lloc, productes locals d’un altre
productor ecològic, sempre que aquests no superin el 20%, en nombre, volum
o importància, de l’oferta de productes de la parada. El criteri de producte de
proximitat s’haurà d’aplicar en tot moment, amb l’objectiu de reduir al màxim
els quilòmetres recorreguts i la seua empremta de CO2. Els productes
d’altres llauradors, dins d’aquest 20%, hauran d’estar correctament
identificats i diferenciats dels propis per tal de donar la màxima informació
possible al consumidor.
6.8

Si l’Ajuntament detecta productes que no compleixin amb la qualitat
necessària exigida en el Mercat ecològic, podrà instar el productor o
productora a la seua retirada per evitar perjudicar el bon nom del Mercat.

6.9 Queden exclosos del Mercat les botigues, els distribuïdors, comerciants i tot
tipus d’intermediaris.
6.10 Al Mercat tenen cabuda les cooperatives de productors ecològics
regularment inscrites al CBPAE.

6.11 Només es permetrà la participació de productors o empreses d’Eivissa
inscrites pertinentment al CBPAE.
6.12 Serà possible la participació d’empreses transformadores de producte
ecològic, sempre que estiguin inscrites al Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica i elaborada amb producte ecològic produït a Eivissa.
6.13 Les empreses transformadores que produeixin productes convencionals i
productes ecològics també podran participar a la vegada en el Mercat
ecològic de Sant Josep, però només podran vendre producte ecològic
certificat. En aquest cas, serà necessari un compromís firmat que en un
termini determinat de temps la totalitat de la seua producció sigui ecològica.
6.14 Serà possible comercialitzar productes elaborats amb un 10% de matèries
primeres no locals, en vista de la dificultat de trobar a Eivissa matèries
primeres pels productors transformadors (en el cas de confitures o similars,
es permetrà l’ús d’un tant per cent més elevat). D’aquesta manera, cal que
els dies de Mercat hi hagi la màxima informació possible per donar a conèixer
els motius de la carència d’algunes matèries primeres. No obstant, s’insta als
transformadors del Mercat ecològic de Sant Josep que es dugui a terme una
transició cap a l’ús general de matèries locals.
6.15 Es prioritzaran les empreses transformadores que potencien la biodiversitat
(aposten per varietats i/o races autòctones) i conserven la tradició en els
processos de transformació, donant suport d’aquesta manera a les empreses
que integren aliment, biodiversitat, medi ambient, proximitat i cultura.
6.16 Es permetrà oferir producte transformat a un productor, sempre que es
comercialitzi amb la marca del productor, com a garantia que el transformat
procedeix de la seua pròpia producció. En cas que no sigui un producte seu,
haurà de fer una sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia perquè
valori la seua presència, tenint en compte l’existència o no d’aquest mateix
tipus de producte en altres parades.
6.17 Hauran d’estar donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social
en el moment de l’inici de l’activitat.
7. Medi ambient i sostenibilitat
7.1 El Mercat respectarà l’entorn circumdant i, per això, serà coherent amb el
context urbà en què es desenvolupa, limitarà la producció de residus i vetllarà
pel seu reciclatge conforme a l’ordenança de residus i neteja viària de
l’Ajuntament, BOIB 30 gener 16.

7.2

Qualsevol iniciativa destinada a l’estalvi material i energètic ha de ser
promocionada.

7.3

Els materials utilitzats per a les degustacions, els embolcalls i les bosses
hauran de ser reutilitzables o reciclables i, dins del possible, biodegradables,
evitant l’ús de fècula de patata o blat de moro transgènic.
8. Informar i educar

8.1 Hi podran haver taules d’informació relacionada amb el propòsit de Mercat
als consumidors i consumidores que la demanin.
8.2 A cada lloc de venda només es podrà fer publicitat del titular de la parada.
L’Ajuntament podrà disposar d’una taula informativa en què es podrà exposar
un altre tipus de publicitat o informació d’acord amb els principis del Mercat.
8.3

Serà benvinguda i promocionada qualsevol informació suplementària que
donin els participants al Mercat, així com les entitats col·laboradores, sobre
els seus productes i/o activitats, en la qual expliquin a les consumidores i
consumidors els productes que venen, que descriguin el procés productiu, la
qualitat del producte mateix i qualsevol informació que considerin útil
(receptes, tradicions relacionades amb el producte, maneres de conservació,
etc.)

8.4

Així mateix, s’ofereix el Mercat a altres entitats o associacions que
comparteixin la seua finalitat i propòsits, com a mitjà de difusió de les seues
activitats o accions, relacionades amb la mateixa temàtica. En cap cas es
podrà vendre.
9. Distribució i configuració de les parades

9.1 El mercat constarà de 40 parades, situades al llarg dels carrers de vianants
davant el carrer de Pere Escanellas i el carrer de l’Ajuntament, encara que el
número, disponibilitat i la natura de les parades dels llocs establerts en el
Mercat es podrà modificar segons el criteri de l’Ajuntament de Sant Josep.

9.2

L’Ajuntament de Sant Josep posarà a disposició, amb l’objectiu d’exhibir i
protegir els productes, les casetes mòbils propietat de l’Ajuntament (fusta
amb lona blanca que tenen incorporat el logotip de l’Ajuntament). La persona
titular de l’autorització vetllarà pel bon ús del material que l’Ajuntament els
proporciona.

9.3 El número, disponibilitat i la natura dels productes oferts a les parades
dels llocs establerts en el Mercat es podrà modificar segons el criteri de
l’Ajuntament de Sant Josep. La distribució de les parades serà acordada
per l’Ajuntament.
9.4

En tot moment s’haurà de mantenir en un lloc visible la documentació
d’adjudicació concedida per l’Ajuntament per a poder ocupar el lloc de
venda, la qual contindrà una fotografia de la persona adjudicatària,
identificació personal, segell i signatura de l’Ajuntament.

9.5 La persona titular de l’autorització haurà de deixar la parada en perfecte
estat de neteja i lliure d’objectes.
9.6 La persona titular de l’autorització disposarà d’una hora per muntar la
parada i d’una hora per desmuntar-la. No es permet, en cap cas,
obstaculitzar el trànsit de cap via pública.
9.7 Per a fomentar la creació de nous llauradors i donar cabuda als que
encara no tenen prou producte per assistir regularment al Mercat, serà
possible compartir parada entre diferents productors, fins a un màxim de
quatre, sempre que quedi degudament definit el funcionament d’aquella
parada i es compleixi amb els requisits establerts a aquestes bases.
9.8

El productor, productora o artesà serà l’única persona responsable de
les possibles accions legals que derivin de l’ incompliment d’aquestes
bases i de la legislació vigent i és responsabilitat seua conèixer-la i
aplicar-la.

9.9

Haurà d’ocupar la parada, o bé la persona titular de l’autorització, o una
persona contractada legalment pel titular o en situació d’alta d’autònom.

9.10 Comunicar

a
través
de
l'adreça
de
correu
electrònic
mantenimiento@santjosep.org qualsevol incidència sobre mobiliari urbà o
avaries.

ANNEX I
SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Adreça a efectes de notificacions:
Localitat:
Telèfon:
Correu electrònic:

REPRESENTANT
Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Adreça a efectes de notificacions:
Localitat:
Telèfon:
Correu electrònic:

EXPÒS:
1.- Que desitj obtenir una parada de venda al mercat de producte ecològic i d’artesania
tradicional de Ant Josep de sa Talaia, situat al nucli urbà del poble de Sant Josep per a l’any
2020.
2.- Que em comprometo a atendre cada dissabte la parada que em correspon del mercat entre
el 6 de juny i el 17 d’octubre de 2020.
3.- Que adjunt 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 de venda temporal en el mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant
Josep de sa Talaia, al nucli urbà de Sant Josep per a l'any 2020.

Sant Josep de sa Talaia, ........ de .................... de 2020.
(signatura)

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ANNEX II
DECLARACIONS RESPONSABLES
Jo, ....................................................................................................................., amb DNI
....................................., com a possible beneficiari/ària d'una de les parades de venda
temporal al mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant Josep de sa
Talaia, al nucli urbà de Sant Josep per a l'any 2020, FAIG LES SEGÜENTS
DECLARACIONS RESPONSABLES.
a) Declar que em trob al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
la Seguretat Social, l’Agència Tributària i el mateix Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia. Per altra banda, autoritzo a l'Ajuntament de Sant Josep a poder
sol·licitar per mitjans telemàtics informació relativa al compliment de les
obligacions tributàries i Seguretat Social de la persona o entitat sol·licitant.
b) Declar que no em trob sotmès a cap de les causes d'incompatibilitats i:
a. Que compleix amb els requisits establerts a les bases reguladores del
procediment per a l'any 2020.
b. Que compleix amb les condicions exigides per la normativa reguladora
del producte o productes objecte de la venda.
c. Que tendré la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de la
activitat.
d. Que tots els productes oferts al Mercat compleixen amb totes les
ormatives sanitàries i d’etiquetatge que marca la legislació vigent.

Sant Josep de sa Talaia, ........ de ................................. de 2020

(signatura)

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

MODEL DE PODER DE REPRESENTACIÓ

Nom:
DNI/NIE:
Domicili a efectes de notificacions:

COMUNICO:

Que a l'empara de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atorga Poder de Representació
a fi que dugui a terme quantes actuacions procedimentals estimi procedents, actuant
en la meva representació i en defensa dels meus interessos, en el procediment de
SOL.LICITUD DE PARADA DE VENDA TEMPORAL AL MERCAT DE PRODUCTE
ECOLÒGIC I D’ARTESANIA TRADICIONAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER
L’ANY 2020, que es segueix a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a:

Nom:
DNI/NIE:
Domicili a efectes de notificacions:

I, en prova de conformitat, ho signo en el lloc i data expressats.

Lloc i data:
Signatura:

