
 

 

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS LLOCS DE VENDA EN EL MERCAT 
NOCTURN TEMPORADA TURÍSTICA 2021 AL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA 

 

1.- Objecte 

La present convocatòria té per objecte regular la concessió en règim de concurrència competitiva 
d’autoritzacions administratives per a la instal·lació de llocs de venda ambulants (no sedentària) 
al mercat nocturn de temporada turística 2021. 

La finalitat d’aquest mercat nocturn es dinamitzar, animar i embellir la zona turística del Port de 
Pollença, de cara a la temporada d’estiu. 

 

2.- Concepte 

Als efectes d’aquestes bases, en relació als articles 2, 6, 12 i 29 de l’ordenança municipal sobre 
la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença, i en virtut de l’establert a la Llei 
11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, es considera venda ambulant la que 
s’efectua fora d’establiment comercial permanent, amb ocupació d’instal·lacions desmuntables, 
transformable o mòbils, i que serà exercida a les parades i emplaçaments assenyalats 
expressament en les autoritzacions municipals que s’atorguin i en les dates i durant el temps que 
es determini en aquestes bases.  

 
3.- Nombre, termini, horari i característiques de les autoritzacions  

a) El nombre d’autoritzacions que es concediran serà de vint (20), amb una superfície de 3 metres 
de llarg per 2 metres d’amplària, amb la finalitat de garantir una oferta comercial variada i racional, 
així com de l’espai disponible.  

b) El mercadet nocturn es celebrarà  

• Els dimarts i divendres al passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença. 

• Els dijous a la Plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença. 

c) Les paradetes romandran obertes tots els dies assenyalats i a l’emplaçament indicat durant el 
període de 1 de juny al 30 de setembre, conforme el següent horari: 

• De les 19.00 hores a les 24.00 hores. La instal·lació serà de les 18.00 hores a les 19.00 
hores i la recollida de les 00.00 hores a les 01.00 hores.  

 d) Les paradetes seran preferiblement de fusta. L’Ajuntament deixarà amb dipòsit els faldons de 

les taules, uns banderins de decoració i el cartell amb el nom de l’artesà. Aquest material s’ha de 
retornar a l’Ajuntament a la finalització del mercat (mes d’octubre), amb les mateixes condicions 
que es va cedir. En cas contrari l’artesà haurà d’abonar la quantitat corresponent al cost del 
material retornat amb males condicions. Tot aquest material es cedirà net i planxat per tant s’ha 
de retornar net i planxat, sinó fos així es carregarà el cost de netejar-ho o planxar-ho. Cada 
paradeta haurà de tenir en compte les bateries necessàries per poder-se autosubministrar el 
llum. 

 

4.- Vendes autoritzades 

Els productes de venda seran única i exclusivament els que s’indiqui a l’autorització. En el cas 
que s’infringesqui aquest apartat, l’Ajuntament podrà obrir un expedient per la revocació de 
l’autorització de venda. 

 

5.- Requisits dels participants 

• Tenir capacitat jurídica i d’obrar, i que no es trobi en cap causa limitativa de la seva 
capacitat jurídica i d’obrar que inhabiliti el naixement d’una relació jurídica amb 
l’Administració. 



 

 

• Estar donat d’alta i al corrent de l’impost d’activitat econòmiques, en l’epígraf que 
correspongui. 

• Estar donat d’alta i al corrent del règim que correspongui de la Seguretat Social. 

• Complir tot el que estableixen les reglamentacions específiques als productes que tengui 
a la venda.  

• Declarar, la persona que fa la sol·licitud, que assumeixi la responsabilitat que demana 
l’activitat, mitjançant la subscripció d’una pòlissa d’assegurança. 

• Acreditar, si es tracta de persona comerciant estrangera, el permís de residència i de 
treball autònom, o acreditar tot el que ordeni la normativa específica vigent. 

• Estar al corrent de pagament dels tributs municipals. 

 
6.- Autorització i tràmits  

Les persones interessades en una parada del mercat nocturn en temporada turística hauran de 
presentar una sol·licitud segons model normalitzat (que podran trobar a la pàgina web de 
l’Ajuntament) al Registre General de l’Ajuntament, aportant la següent documentació adjunta:  

• Fotocòpia DNI o CIF (si se tracta de persona jurídica), o en cas de persona 
extracomunitària: autorització de residència i treball.  

• Declaració responsable de complir tots els requisits. 

• Fotografies dels productes que es volen vendre.  

• Acreditació de la carta de mestre artesà o carta d’artesà. (En el cas que es tingui en 
possessió). 

 

Així mateix, s’exigirà la firma d’una declaració responsable, en la qual es manifesti: 

1. Estar en possessió de tota la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de 
l’activitat. 

2. Mantenir el seu compliment durant tot el període de vigència de l’autorització  

3. Estar donat d’alta i al corrent de l’impost d’activitat econòmiques, en l’epígraf que 
correspongui. 

4. Estar donat d’alta i al corrent del règim que correspongui de la Seguretat Social. 

5. Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs 
personals i materials enfront tercers derivats de l’exercici de l’activitat comercial (30.000 
€, mínim), i rebut justificatiu del seu pagament. 

6. Acreditar, si es tracta de persona comerciant estrangera, el permís de residència i 
treball autònom. 

7. Estar al corrent de pagament dels tributs municipals (acreditació per la persona 
interessada o mitjançant autorització a l’àrea de Comerç per a la seva verificació amb la 
tresoreria municipal). 

8. Complir les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes objecte de 
venda.  

 
 

7.- Lloc i termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s’han de presentar en caràcter general en el Registre/s d’Entrada de l’Ajuntament, 
sense perjudici d’allò disposat a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb el període 
comprés entre el 2 de febrer i 20 de març del 2021. Una vegada aprovades les bases es 
publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Pollença i a la web municipal 
www.ajpollenca.net. 



 

 

 

8.- Procediment d’adjudicació 

8.1.- Criteris 

Les autoritzacions d’ocupació de les parades les atorgarà la Junta de Govern Local, a proposta 
de l’àrea de Comerç i Turisme, d’acord amb el següent barem: 

1. Disposar de la carta de mestre artesà: 3 punts 

2. Disposar de la carta d’artesà. 2 punts 

3. Residència al municipi de Pollença: 2 punts 

4. Persones que acreditin experiència prèvia en haver participat en mercadets nocturns en 
temporada turística (de 2011 a 2020) al terme municipal de Pollença, se’ls donarà la 
següent puntuació: 0,20 punt per any d’antiguitat, fins a un màxim d’1 punt 

5. Venedor/a que acrediti la venda de productes exclusivament artesans: 1 punt 

6. Aquell venedor/a que en edicions anteriors han acumulat un número de faltes 
d’assistència sense justificar, superior a les permeses, no podran participar a l’edició del 
2021. 

 

8.2.- Procediment  

El procediment de concessió de parades respectarà el règim de concurrència competitiva, amb 
garantia dels principis de transparència, imparcialitat i la publicitat adequada a aquest procés de 
concessió. 

1. La concessió de les parades es realitza a partir de la puntuació de les sol·licituds 
presentades, a fi d’establir una relació entre aquestes d’acord amb els criteris 
anteriorment previstos. 

2. La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web municipal, www.ajpollenca.net, amb un termini de (10) deu dies hàbils per 
al·legar o aportar documentació.  

3. En aquells casos en què s’acrediti igualtat de drets entre dos o més sol·licitants en virtut 
dels criteris anteriorment previstos, la preferència es resoldrà en ordre al registre 
d’entrada en la presentació de la sol·licitud. 

4. En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre d’autoritzacions a concedir, 
es formarà una llista d’espera en la qual s’inclouran les sol·licituds excloses degudament 
valorades d’acord amb els criteris anteriorment previstos. 

5. L’acord de resolució del procediment de concessió de parada serà motivat i expressarà 
la llista definitiva de persones autoritzades amb una relació de les persones que han 
quedat en llista d’espera. Així mateix, es farà constar de forma expressa la desestimació 
i el desistiment de la resta de sol·licituds.  

 

9.- Autoritzacions 

 

Les autoritzacions tenen caràcter personal i intransmissible, donat que s’atorguen tenint en 
compte el compliment dels requisits particulars establerts en aquestes bases. 

L’Ajuntament de Pollença es reserva el dret d’indicar la zona destinada als mercat nocturn en 
temporada turística regulat en aquestes bases, el lloc per al muntatge de les parades 
degudament senyalitzat, així com les característiques de les parades mitjançant personal 
encarregat i adscrit a l’àrea de mercats municipals.  



 

 

Les persones autoritzades per vendre en aquests mercats han de complir, a més de les 
obligacions que es derivin d’aquestes bases, de la normativa general aplicable i l’específica del 
producte que posen a la venda, les següents: 

1. Tenir les parades muntades i en servei durant els dies i l’horari disposat en el mercat 
nocturn de Port de Pollença. 

2. El/la titular de l’autorització assumeix la total responsabilitat pels danys, desperfectes o 
deterioracions que es causin a les pròpies instal·lacions com a conseqüència de culpa o 
negligència per part d’ell. 

3. Exhibir per al públic i per a les autoritats que realitzin actuacions inspectores, en forma 
fàcilment visible, l’autorització municipal i una adreça per a la recepció de les possibles 
reclamacions durant l’exercici de l’activitat. 

4. Els productes a vendre han de coincidir amb els presentats en el moment de la concessió 
d’autoritzacions de venda; queda prohibit canviar els productes a vendre durant la 
temporada per a la qual es va autoritzar el lloc.  

5. No llogar, ni cedir, ni permutar, ni traspassar el lloc. 

6. Deixar lliure de residus la zona o espai ocupat i la seva àrea d’influència i adoptar 
mesures necessàries per evitar que s’embrutin les vies i espais lliures públics. 

7. L’Ajuntament en cap cas es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar per 
accident, incendi o robatori en els materials i efectes instal·lats pels participants. 

8. Les autoritzacions de venda als mercats estaran subjectes a l’aplicació de les taxes 
previstes en les ordenances fiscals vigents en el moment del seu atorgament. 

 

10.- Revocació  

1. L’assistència del titular de l’autorització ha de ser regular, i es obligatòria l’assistència. Si 
es deixa d’assistir al mercadet nocturn dos (2) dies consecutius o quatre (4) dies alterns 
sense presentar la deguda justificació en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, 
l’autorització podrà ser revocada, sense dret a la devolució i/o dipòsits de les taxes 
pagades. 

2. Igualment, per raons de interès públic les autoritzacions podran ser revocades per 
l’Ajuntament en qualsevol moment, sense que això doni lloc a indemnització o 
compensació econòmica de cap tipus. 

 
11.- Legislació, publicació i vigència de les bases 

1. La concessió dels llocs dels mercats nocturns en temporada turística es regeix per 
aquestes bases i, en el que no estigui previst, per l’ordenança municipal sobre la venda 
ambulant als mercats del terme municipal de Pollença (BOIB núm. 167 de 17.11.09). Així 
mateix per la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’artesania de les Illes Balears, el Reial decret 
199/2010, de 26 de febrer, que regula l’exercici de venda ambulant o no sedentària, per 
la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. 

2. Aquestes bases es publiquen al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web 
municipal i entren en vigor l’endemà de la seva publicació. Tindran vigència durant la 
realització d’aquest mercat en temporada turística l’any 2021. 

  



 

 

 


