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DECRET DE BATLIA 

 

Expedient Gestiona: 1029/2022 
Procediment: Fires I Mercats 

Descripció: Festes de Sa Vermada (dies 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de setembre 

de 2022) 

 

 

ASSUMPTE:  DECRET DE BATLIA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER 

ASSISTIR A LES FESTES DE SA VERMADA (DIES 16, 17, 18, 23, 24 I 25 DE 

SETEMBRE DE 2022) 

 

Atès que l’Ajuntament de Binissalem promou la celebració de les Festes de 

Sa Vermada de l’any 2022 amb l’assistència dels artesans, comerços i 

empreses per desenvolupar la seva activitat promocional i comercial als 

carrers i places del nucli urbà de Binissalem. 

Atesa la normativa vigent a l’efecte, Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de 

comerç de les Illes Balears Capítol IV referent a la venda ambulant, 

l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes 

de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 

indústries del carrer i ambulants, així com la resta de normativa aplicable. 

HE RESOLT: 

PRIMER: Aprovar la següent convocatòria destinada a VENEDORS, ARTESANS, 

COMERÇOS, EMPRESES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE per a la 

celebració de les FESTES DE SA VERMADA 2022: 

 Dies de celebració: 16, 17, 18, 23, 24, 25 de setembre de 2022 

 Termini presentació de sol·licituds: Fins dia 6 de setembre de 2022  

 La venda de productes no autoritzats, la ubicació de parades en espais 

diferents dels atorgats per l’organització, la instal·lació de parades no autoritzades 

o la comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió 

immediata de les festes. 

 Distribució de trasts. El personal municipal indicarà l’espai designat. En 

cap cas es permetrà muntar cap parada que no consti a la relació d’autoritzats, 

d’acord a les sol·licituds de les festes. 

 El fet d’haver participat a altres edicions no implica que enguany es 

disposi de la mateixa ubicació. 

 Participar en la recollida selectiva de residus es un gest cívic que 

contribueix a la preservació de l’entorn, aportant beneficis tant ambientals com 
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socials per a tothom. Els artesans/paradistes estan obligats a mantenir la zona neta 

que els correspongui. 

 Queda prohibit qualsevol connexió elèctrica il·legal, ja sigui a 

comptadors, postes, fanals ò altres punts de la xarxa pública.  

 La concessió de les parades s’atorgarà en funció de l’ordre de presentació 

al Registre d’Entrada. Tot i que l’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest 

ordre per raons d’interès general (artesans i productes locals), normes de seguretat 

sanitària, millora en l’organització de les festes o aquells mercaders que ofereixen 

articles i/o productes més adequats a criteri de l’organització, prèviament 

seleccionats i que puguin ser d’interès comercial de la zona. 

 Resolució de la convocatòria: Es publicarà a la seu electrònica municipal 

un llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos, els exclosos provisionals 

podran esmenar el motiu de la seva exclusió en el termini improrrogable de 3 dies 

hàbils a comptar des de el dia següent a la publicació.  

Posteriorment, es publicarà a la seu electrònica municipal el llistat definitiu de 

sol·licitats autoritzats. 

 La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de la 

normativa exposada. 

 Documentació a presentar:  

 La sol·licitud emplenada d’acord amb el model de l’ANNEX 1. 

 

SEGON: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la pàgina web de 

l’Ajuntament (https://www.ajbinissalem.net/). 

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 

 

https://www.ajbinissalem.net/


 
ANNEX 1 

 
SOL·LICITUD DE PUNT DE VENDA I/O D’ACTIVITAT TEMPORAL. 

 
El Sr./la Sra.                                                                          , major d’edat, amb el DNI núm.                                  i 
amb domicili al C/                                                            1, núm.       de                                (CP            ) telèfon 
núm. _____________ fax núm. _____________ i adreça electrònica _____________________________           , 
que actua (en nom propi o en representació de) l’empresa _____________  amb CIF _____________ i amb 
domicili social a C/ _____________2, núm. _____________de _____________ (CP _______ ) telèfon núm. 
_____________  fax núm. _____________ i adreça electrònica _________________________ 
 

EXPÒS 

Que_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

SOL·LICIT 

Un lloc de les següents dimensions durant les Festes _____________els dies ____________________________ 

 

Metres lineals llargària Metres lineals amplària 

  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (OBLIGATORI): 

 Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, targeta de residència o passaport. 

 Resguard de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). 

 Alta i rebuts pagats dels darrers tres mesos a la Seguretat Social com a treballador autònom o, en el seu cas, 

certificat d’estar al corrent de pagament a les obligacions de Seguretat Social. 

 Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut de liquidació. 

 Carnet de manipulador (si escau). 

 Document d’autoliquidació d’ocupació via pública (Model RE002.1005) 

 

L’AJUNTAMENT I L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA ES RESERVEN LA UBICACIÓ DEL LLOC SOL·LICITAT 

PER VOSTÈ. 

 

Binissalem, __________de _________________________de 20____ 

Signatura 
 
 
 
 
 
 

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM 

                                                 
1 La persona titular de l’activitat o qui sigui el seu representant legal indicarà un domicili a les Illes Balears on podrà ser notificat els dies 
laborables, de 8:00 a 15:00 hores. 
2 La persona titular de l’activitat o qui sigui el seu representant legal indicarà un domicili a les Illes Balears on podrà ser notificat els dies 
laborables, de 8:00 a 15:00 hores. 

A J U N T A M E N T  D E  B I N I S S A L E M  

C/. Concepció, 7 – Tel. 971 88 65 58 

C.P. 07350 

 

 

REGISTRE   GENERAL 
 

ENTRADA 
 

Núm. ___________________ 

Data  ___________________ 


