Article 1. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS.
Poden sol·licitar la concessió de parades de venda del mercat medieval de 2020, que
tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de maig de 2020, les persones residents empadronades
amb una antiguitat d’almenys un any (des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds) en una localitat de les illes Pitiüses i que estiguin
compreses dins d’alguns dels següents apartats:
-Persones fabricadores i comerciants de productes alimentaris que, per les seves
característiques i originalitat, l’Ajuntament consideri adequat per a aquest mercat.
-Artesans/as de mercaderies adequades al tipus de mercat medieval que es recrea, es
valorarà com a mèrit i tendran preferència en la seva selecció sempre que la
mercaderia i/o lloc guardi alguna relació amb el medieval o renaixentista.
-Altres venedors que no siguin artesans/es que vulguin participar en el mercat
medieval sempre que la mercaderia guardi alguna relació amb el medieval o
renaixentista.
Es tindran en compte les característiques de la mercaderia i l’ambientació de la
parada, que procurin reflectir les cultures cristiana, àrab i sefardita de l’època medieval
i renaixentista. Totes les parades han de ser aportades per les persones venedores i
tenir la seua pròpia estructura i coberta, a més de la decoració adequada a l'època
medieval. L'Ajuntament no aportarà cap estructura, taules, cadires ni cobertes per a
les parades de les persones participants.

Article 2. LLOC, FORMA I TERMINI DE LES SOL·LICITUDS.
-Lloc de presentació:
-Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: en les oficines del SAC, c. de Canàries,
núm. 35, en horari de 8.30 h fins a les 14.00 h de dilluns a divendres, tot això sense
perjudici del que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
-Registre electrònic: httpp://eivissa.sedelectronica.es (és necessari certificat digital).

-Forma: Els formularis de sol·licitud estan disponibles en les oficines del SAC, c. de
Canàries, núm. 35, i al web www.eivissa.es.

-Termini de presentació: del 10 al 24 de març de 2020 (inclosos).
No seran admeses les sol·licituds presentades amb posterioritat al termini de
presentació previst en el paràgraf anterior, tret que, una vegada finalitzat aquest,
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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA DE PRODUCTES
ALIMENTARIS I ARTESANS DE LES ILLES PITIÜSES AL MERCAT EIVISSA
MEDIEVAL 2020

quedin parades disponibles, cas en què podran ser admeses les sol·licituds
extemporànies, sempre que compleixin els requisits necessaris.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent documentació:
1. DNI o document acreditatiu de la persona titular i suplents, i CIF de l’empresa o
associació, si escau.
2. En el cas que les persones sol·licitants siguin estrangeres, han d’acreditar estar en
possessió dels corresponents permisos de residència i treball.
3. Certificat del padró d’una localitat de l’illa d’Eivissa o Formentera, on aparegui la
data d’alta a l’Ajuntament, de la persona titular i de les suplents designades, totes amb
un mínim d’un any d’antiguitat a data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Parades d’artesania fins a 3 suplents. Parades d’alimentació fins a 4
suplents.
4. Dues fotografies de carnet de la persona titular i dues de cadascun dels suplents.
5. Informe de l’AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent
de les obligacions, o autorització expressa perquè l’Ajuntament d’Eivissa el pugui
consultar (document adjunt).
6. Document acreditatiu d’estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent (certificat vigent). Els sol·licitants que no estiguin donats d’alta,
ho podran fer una vegada se’ls hagi atorgat una parada.
7. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent durant els dies del mercat i
rebut del seu pagament. S’ha de presentar obligatòriament una vegada se’ls hagi
atorgat una parada.

9. Projecte de la parada, que ha d’incloure en suport paper o en format digital:
-Imatge o dibuix de la parada, de la decoració i de l’ambientació.
- Imatge dels productes a vendre.
- Imatge o dibuix dels cartells (que no poden ser de plàstic).
- Imatge o descripció de la maquinària (forns, graelles...) i consum elèctric que
s’utilitzarà per a la preparació d’aliments si escau.
-Esquema detallat amb mesures de tots els elements de la parada.
-Indicació de si la parada ha de ser traslladada amb grua o si té necessitats logístiques
particulars.
10. Si es tracta de persones que fabriquen directament els productes que volen vendre
i tenen el carnet d’artesà, mestre artesà o document de qualificació artesanal o mestre
artesà honorífic i que sigui vàlid. Aquestes acreditacions han de complir el Decret

Codi Validació: 53JHNDFWD2PFFL6PALEW2372C | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

8. Declaració responsable per a la venda al mercat medieval (document adjunt) que
s’adjunta com a annex I en aquestes bases i que forma part integrant, el qual s’ha de
presentar degudament emplenat. Amb la signatura de la sol·licitud, se subscriu una
declaració responsable per la qual es manifesta, sota responsabilitat del sol·licitant,
que es compleixen els requisits previstos en aquestes bases.

41/2014, i que també les acreditacions emeses a tenor de la normativa anterior han de
complir el que disposa la Disposició transitòria única del Decret 41/2014 (BOIB número
121 de 6 de setembre de 2014). Es presentarà i serà un mèrit o preferència davant dos
productes iguals de diferent origen però no un requisit de participació.
Preval l'originalitat dels productes i que aquests siguin el més adequats a la tipologia
del mercat.

A més, les parades de productes alimentaris han de presentar la següent
documentació:
1. Acreditació de formació en higiene i seguretat alimentària de totes les persones
venedores titulars i suplents que manipularan els aliments. Es pot presentar més d’un
suplent.
2. Registre sanitari o autorització sanitària de funcionament, si escau.
3. Documentació que acrediti la procedència dels productes (etiquetatge, factures). Els
productes elaborats han de procedir necessàriament d’establiments inscrits en els
registres de l’autoritat sanitària. De conformitat amb l’article 123 de la Llei 12/2014
agrària de les Illes Balears els productes que es comercialitzin en mercats i fires locals
tradicionals hauran d’estar clarament identificats, indicant el seu origen i procedència,
sense perjudici de complir la resta de requisits previstos en la normativa vigent.
4. Acreditació mitjançant certificació de la inscripció en el registre agrari del Consell
d’Eivissa o del Consell de Formentera per als venedors de productes agroalimentaris
de les illes Pitiüses.
5. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha de contemplar la venda fora
d’establiments (venda ambulant). S’ha de presentar obligatòriament una vegada s’hagi
atorgat una parada.

-Còpia dels estatus de l’associació que acrediti la seua condició d’associació sense
ànim de lucre.
-Llista de voluntaris amb DNI i acreditació de formació en manipulació d’aliments (en el
cas de parades d’alimentació).

En tot cas, la presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant accepta
íntegrament aquestes bases i que el voluntariat de les associacions compleixen amb el
que disposa la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat.

Article 3. CONCESSIÓ DE LES PARADES. CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ.
L’Ajuntament concedirà el permís de venda a un màxim de 60 parades. La concessió
d’una parada per les persones venedores està supeditada al vistiplau previ de
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Les associacions, entitats i fundacions d’interès públic:

l’Ajuntament segons el tipus i qualitat de la mercaderia.
Els articles i productes que es poden exposar i vendre en aquest mercat han de ser
seleccionats per l’Ajuntament que determinarà la selecció en funció dels productes a la
venda comercials o artesanals i d'alimentació. A igualtat de productes, i que poden ser
adequats tant el produït per artesà com el venut per no artesà, es donarà preferència
al producte que sigui de fabricació artesanal que realitzi l'artesà sempre que aquesta
persona acrediti aquesta condició. La concessió seguirà els següents criteris i ordre de
preferència, sempre que els productes i/o parades guardin relació amb el mercat
medieval o renaixentista:
1º. Artesans/es, mestres artesans/es acreditats de conformitat amb el Decret 41/2014,
de 5 de setembre i amb mercaderies que es considerin adequades per a les
característiques d’aquest mercat i el que disposa l’article 46 de la Llei 11/2014, de 15
d’octubre de comerç de Illes Balears, es considerin adequats per la seua originalitat,
varietat i qualitat a aquest mercat medieval. Es valoraran positivament les persones
artesanes que, a més de venda, realitzin un taller del procés d’elaboració de l’artesania
a la venda i que comptin amb una qualificació artesanal per millorar la qualitat d’aquest
mercat i amb productes adequats per a aquest mercat.
2º. Venedors no artesans de productes que siguin adequats per a aquest mercat.
3º. Les persones fabricadores de productes alimentaris, especialment productes
alimentaris tradicionals de les Illes Pitiüses i/o típics del Mediterrani en l’edat mitjana
(referents a la cultura cristiana, àrab i sefardita), que es considerin adequats per a
aquest mercat.

Per a la concessió de les parades de les persones sol·licitants, incloses als apartats
anteriors, se seguiran els següents criteris de valoració:
a) L’originalitat, varietat i qualitat dels productes que seran exposats al mercat.

Cap titular pot tenir més d’una parada per aconseguir una més justa concessió de les
parades entre les persones sol·licitants i la màxima varietat en els productes a vendre.
La Comissió d’Avaluació valorarà les sol·licituds presentades en la fase d’instrucció del
procediment segons aquestes bases i la normativa d’aplicació. Aquesta Comissió
estarà formada pel regidora de Festes, Sra. Montserrat García Cuenca (presidenta), la
tinent d’alcalde, Carmen Boned Verdera i la coordinadora de Festes, Sra. María Isabel
Ramón Riera.
Aquesta Comissió emetrà una acta que valorarà les sol·licituds, i que formarà la llista
provisional que, en el cas de no haver-hi al·legacions, serà elevada a definitiva.
La llista definitiva es publicarà al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament,
amb la relació de parades concedides i es farà pública la relació de la ubicació de
cadascuna de les parades, i les dates i horaris de les reunions amb les persones
titulars, per organitzar el muntatge. L’assistència a les reunions amb l’organització de
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b) La decoració i ambientació de les parades adequades a l’època.

l’Ajuntament és obligada per al bon funcionament d’aquest mercat.

Article 4. PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VESTUARI DE LES PERSONES
VENEDORES I DECORACIÓ DE LES PARADES.
1. Les parades solament poden ser ateses per les persones titulars i/o suplents
indicades en la sol·licitud.
2. Totes les persones participants tenen l’obligació d’anar vestides amb vestuari
adequat a l’època medieval i renaixentista que es vol recrear a la festa. No es poden
mostrar al públic rellotges, ulleres de sol, mòbils, datàfons, calculadores ni qualsevol
altre element que no encaixi amb l’època.
3. Les persones venedores de menjar han de portar capell o mocador cobrint el cabell.
Han de procurar la màxima higiene a l’hora de manipular aliments, i complir el que
disposa l’article 8 d’aquestes bases.
4. Les parades han de tenir la seua pròpia estructura i ser, a més, acuradament
decorades amb la finalitat que no queden visibles taules, cadires, estructures, etc., de
materials moderns. S’ha de tapar amb tela de sac, pells, etc. La maquinària
indispensable per a la realització de l’activitat ha de quedar oculta. Així mateix, els
cables i bombetes s’han d’ocultar o dissimular el màxim possible.
5. Els envasos dels productes a la venda no poden ser de plàstic o alumini i, si escau,
hauran de ser coberts amb tela. No es poden usar bosses de plàstic, i estan prohibits
els logotips i les marques.

Article 5. DIMENSIONS DE LES PARADES.

Article 6. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE LES PARADES.
Les zones destinades a les parades són pels carrers de tot el mercat medieval, és a
dis, Dalt Vila, carrer d’Antoni Palau i adjacents. El lloc exacte de la instal·lació de la
parada l’indicarà l’Ajuntament, segons el tipus de mercaderia, i no es pot canviar en
cap concepte, exceptuant quan ho autoritzi el propi Ajuntament. El fet d’haver disposat
d’una parada determinada en altres anys no determina disposar del mateix espai en la
present edició del mercat medieval.

Article 7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS.
1. Totes les persones participants autoritzades estan obligades al compliment íntegre
d’aquestes bases i també es posa en coneixement el pla d’emergències elaborat per
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Les parades no poden excedir de dos (2) per dos (2) metres (4m2) salvat els casos
excepcionals que accepti l’Ajuntament. Les parades amb taller demostratiu i
d’alimentació han de presentar en el projecte els metres que necessiten, si bé, la
concessió final de metres la determinarà l’Ajuntament.

la Policia Local.
2. Han de tenir les parades muntades i en servei durant els dies 7, 8, 9 i 10 de maig de
2019 del mercat medieval.
3. Les persones venedores de menjar han de tenir la llista de preus visible, els
productes a la venda han de ser els productes inclosos en la seua sol·licitud, i no
poden augmentar el preu cap dels dies del mercat. És obligatori disposar d’extintor en
les parades de venda de menjar.
4. Estan obligades a exhibir en la parada, de forma visible, el carnet amb foto que els
lliurarà l’Ajuntament per a aquesta ocasió. I la targeta identificativa del producte o
parada local.
5. Es comprometen a respectar en tot moment l’horari d’obertura i tancament que serà
de 10.00 h a 22.00 h. L'horari de tancament podrà ser ampliat, com a màxim fins a les
23.59 h, en funció de l'afluència de gent, donant-se la possibilitat de romandre oberta a
tota aquella parada que el consideri oportú.
6. Els productes de venda han de ser els presentats al moment de les sol·licituds de
participació, i queda prohibit canviar els productes que s’han autoritzat. L’Ajuntament
es reserva el dret de sol·licitar la retirada de productes que no consideri adequats per a
aquest mercat.
7. Assumeixen totes les responsabilitats de la seua parada durant l’horari del mercat
amb motiu del funcionament de l’activitat objecte d’autorització, així com garantir la
seguretat dels elements que aquesta contingui. Tot desperfecte que s’ocasioni en els
béns municipals i/o de tercers com façanes, etc. amb motiu de la col·locació o del
desenvolupament de l’activitat haurà de ser reparat per les persones responsables
d’aquestes.

9. L’Ajuntament en cap cas es farà responsable de les pèrdues o subtraccions de
material que puguin sofrir les persones participants; ni tampoc es farà responsable
dels danys que es puguin produir per accident o incendi; tampoc assumirà cap
responsabilitat respecte de les obligacions laborals existents entre la persona
autoritzada i els seus empleats així com voluntaris de les associacions.
10. En tot cas, per als productes alimentaris s’ha de complir els requisits següents:
a) Per a la venda de productes primaris (productes sense transformació com per
exemple fruites, cereals, llegums, hortalisses i/o tubercles) s’ha d’acreditar que
procedeixen de la seua pròpia producció, que es presentin en estat fresc, mitjançant
l’acreditació de la certificació del registre insular competent.
b) Els productes carnis elaborats han de procedir d’una indústria autoritzada per
l’autoritat sanitària (fàbrica d’embotits); excepcionalment es podran vendre productes
carnis de producció pròpia si disposen d’autorització de carnisseria-salsitxeria o
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8. No es poden realitzar operacions mitjançant ancoratges o similars que deteriorin el
domini públic, ni les façanes dels edificis on se situen les parades. Tot desperfecte que
s’ocasioni amb motiu de l’execució d’ancoratges al sòl o en les façanes ha de ser
reparat i indemnitzat per la persona titular de la parada.

carnisseria-xarcuteria per l’autoritat sanitària.
c) En el cas de venda de productes envasats en el lloc de venda, s’ha d’identificar
amb un rètol visible en la parada:
1) La indicació «elaboració pròpia».
2) Nombre d’autorització sanitària de l’obrador.
3) La denominació comercial.
4) L’espècie o espècies a partir dels quals s’ha obtingut la carn.
5) La llista d’ingredients.

d) S’ha d’atendre el que disposa el Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació
alimentària facilitada al consumidor, en particular a allò referit a l’etiquetatge i venda a
orri de substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies. Aquest
reglament ha estat modificat pel Reglament (UE) 1155/2013 i Reglament (UE) 78/
2014.
e) S’ha de disposar en la parada tota la documentació que acrediti la procedència
dels productes (factures).
f) L’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret de control de pesos i balances.

Article 8. NORMES HIGIÈNIC SANITÀRIES I DE SEGURETAT PER A LES
PARADES DE VENDA DE MENJAR O PRODUCTE ALIMENTARIS.

En concret, totes les parades que siguin instal·lades al mercat medieval en què es
duguin a terme tasques d’elaboració, distribució i venda de menjar preparat han de
complir els següents requisits:
1. Disposar d’instal·lacions adequades per mantenir una correcta higiene del personal.
Han de disposar d’un dispensador d’aigua per rentar-se les mans.
2. Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments han d’estar en bon estat i
ser fàcils de netejar i desinfectar.
3. Disposar de material adequat per a la neteja i desinfecció de les eines de treball.
Disposar de galleda d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura.
4. Instal·lar els mitjans adequats per a l’emmagatzematge i eliminació higiènica de
substàncies i residus perillosos i/o no comestibles, ja siguin sòlids o líquids.
5. Comptar amb instal·lacions o mitjans adequats per al manteniment i control de les
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Per a la concessió del carnet, s’ha de reunir les condicions higienicosanitàries d’acord
amb el Reglament (CE) núm. 852/ 2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29
d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris i legislació sectorial aplicable. Així
com el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre
normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

condicions òptimes de temperatura dels productes alimentaris. Tots aquells productes
que necessiten fred per a la seua conservació s’han de exposar en armaris o vitrines
que garanteixin el manteniment de les temperatures reglamentàries.
6. En general tots els aliments han d’estar correctament protegits de les inclemències
del temps, de la presència d’insectes i contaminacions ambientals i de les persones,
No poden ser exposades a la llum directa del sol.
7. Els productes alimentaris han de col·locar-se de manera que s’eviti el risc de
contaminació.
8. Garantir que les persones que manipulin productes alimentaris mantinguin un elevat
grau de neteja i portin vestimenta adequada i neta.
9. No deixar en les parades substàncies que produeixin mala olor o que puguin
perjudicar les seues condiciones higièniques.
10. Les deixalles, envasos, embolcalls i uns altres, han de ser disposats en les borses i
contenidors col·locats a aquest fi en els voltants del mercat. Els líquids (oli, aigua
bruta) han de dipositar-se en llocs adequats.
11. Tots els operadors han de complir amb les disposicions aplicables als productes
alimentaris que estableix la legislació vigent, quant a elaboració i comerç de menjars
preparats i venda de productes alimentaris.
12. Les cuines i aparells de gas i equips elèctrics han de complir la normativa vigent.
13. La venda d’articles o productes en deficients condicions pot comportar la pèrdua
de l’autorització.
14. Si no compten amb mitjans apropiats per a la neteja d’utensilis i equips, que
s’emprin utensilis d’un sol ús. Per motius mediambientals, es recomana l’ús de
vaixelles biodegradables.

1. Està prohibida en general la venda de productes alimentaris elaborats per
particulars i productes transformats per productors primaris en general que no estiguin
inscrits en els registres insulars corresponents i/o que no compleixin la normativa
reguladora del producte.
2. No es permet la venda de productes com formatges frescos, productes recol·lectats
en el mitjà natural com a caragols silvestres, bolets, nabius, així com productes de
pesca i productes carnis que no es conservin a la temperatura reglamentària.
3. En tot cas no es permet la venda de producte que per les seues especials
característiques i segons el parer de les autoritats competents comportin risc sanitari.

Article 10. INSPECCIÓ I CONTROL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
L’Ajuntament controlarà el compliment respecte a l’exposició dels aliments exposats,
respecte als mitjans utilitzats per a la neteja de les parades, així com la seua higiene
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Article 9. ACTIVITATS DE VENDA PROHIBIDES AL MERCAT MEDIEVAL.

general.
No obstant això, la resta de parades del mercat medieval que són de l’empresa
contractista participant en el mercat, queden sotmeses a la vigilància, control i direcció
de la pròpia empresa contractista, i aquesta última és directament responsable de
qualsevol dany o lesió causat a tercers, i no l’Ajuntament d’Eivissa.

Article 11. PAGAMENT DE TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA.
Totes les persones participants autoritzades han de presentar la justificació de l’ingrés
de la taxa realitzada a favor de l’Ajuntament d’Eivissa per poder participar en el mercat
medieval i obtenir el carnet.


La taxa que s’ha de satisfer és de 3,00 euros per m2 i dia.



Corporacions, associacions i fundacions d’interès públic: 50% de l’import de la
taxa total segons m2 i dia.

Article 12. SANCIONS.
1. Seran sancionades, d’acord amb la normativa vigent, totes aquelles persones
venedores o artistes no autoritzades. L’autoritat els podrà retirar de forma immediata
les parades o suspendre les activitats.

3. El no compliment dels horaris pot ser sancionat amb la retirada immediata del
permís. En cas de força major (malaltia,etc.), absència o retard ha de ser comunicat el
mateix dia al Centre de coordinació del mercat que s’instal·larà a l’Ajuntament (plaça
d’Espanya, 1- telèfon 636463119) i ser justificada posteriorment mitjançant la
documentació adequada.
4. Qualsevol incidència o reclamació pendent podrà ser motiu de no adjudicació en
posteriors edicions del mercat medieval.

Article 13. MITJANS DE NOTIFICACIÓ I VIGÈNCIA DE LES BASES.
D’ara endavant, les notificacions a les persones interessades dels actes, requeriments
per a l’esmena o millora de la sol·licitud, propostes d’acord (provisionals i/o definitives)
així com dels acords pels quals es resolgui la present convocatòria i la interposició, si
escau, de recursos administratius, es durà a terme, de conformitat amb el previst
contingut en l’article 45.1b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant la seua publicació en
el
tauler
d’anuncis
de
la
Seu
Electrònica
de
l’Ajuntament
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2. Seran sancionades, d’acord amb la normativa vigent, totes les persones venedores
autoritzades que no compleixin alguna de les normes establertes en aquestes bases, i
l’autoritat competent retirarà de forma immediata les parades o suspendrà les
activitats.

http://eivissa.sedelectronica.es .

Article 14. LEGISLACIÓ, PUBLICACIÓ I VIGÈNCIA DE LES BASES.
La concessió de les parades del mercat Eivissa Medieval 2020 es regeix per aquestes
bases i, en allò que no estigui previst, pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, que
aprova el Reglament de béns de les entitats locals i la Llei 3/2003 de patrimoni de les
administracions púbiques, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, art. 57 i 20.3 I) del Text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
la Llei 11/2014, de 15 d’octubre de comerç de les Illes Balears modificada per la Llei
17/2016, de 16 de desembre, Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes
Balears, Llei 17/2009 de 23 de novembre respecte al lliure accés a les activitats de
serveis, així com la normativa d’aplicació relativa a la defensa dels consumidors i
usuaris, protecció de la salut pública i seguretat alimentària, etc.

Aquestes bases es publiquen en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i
s’anuncien en un dels diaris de major circulació de l’illa d’Eivissa i entren en vigor
l’endemà de la seua publicació. Tendran vigència durant la realització d’aquest mercat.

DISPOSICIÓ FINAL.
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Qualsevol consulta o aclariment d’aquestes bases es pot realitzar en el Departament
de Festes de l’Ajuntament d’Eivissa. D’altra banda, s’informa que les dades que es
facilitin seran tractades com indica la Llei Orgànica 3/2018, de 13 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

