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FFUULLLL  IINNFFOORRMMAATTIIUU  SSOOBBRREE  LLAA  SSOOLL·· LLIICCIITTUUDD  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  DDEE    
FFIIRRAA  DDEE  NNAADDAALL  II  DDEELLSS  RREEIISS  22002211//22002222  

 

NOTA INFORMATIVA: les determinacions i condicions per a participar a l’edició 2021/2022 de la Fira de Nadal i dels Reis estan fixades  
mitjançant el Decret de Batlia 18859, de 6/10/21, d’acord amb el Reglament de serveis de consum i mercat minoristes municipals 
(abreujadament RSCMM, aprovat inicialment mitjançant acord plenari del 19-03-03 i que, en absència d’al·legacions, va esdevenir definitiu i 
fou publicat en BOIB núm. 103 de data 19-07-03).  
La persona titular del lloc de venda assumeix la responsabilitat i les despeses dels serveis accessòriament prestats 
derivats de les conseqüències d’una possible variació, modificació o suspensió de la Fira degut a la crisi sanitària per 
COVID-19, a excepció de les taxes municipals corresponents. 

UBICACIÓ:  a la plaça Major; al passeig central de la Rambla i Via Roma; a la plaça d’Espanya, a la plaça de la Porta Pintada i plaça del Mercat. 
Tot això sense perjudici que aquestes ubicacions s’adaptin a les necessitats municipals.  

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:   DEL 13 AL 31 D’OCTUBRE DE 2021 

ELABORACIÓ DEL CENS DE PETICIONARIS PER A VACANTS:  per a proveir-les s’acudirà al Cens de peticionaris que s’elabori, amb 
l’ordre de prelació que resulti d’aplicar el barem preferencial, fixat d’acord amb l’art. 58 de l’RSCMM, a les sol·licituds de participació 
presentades dins termini. 

UBICACIÓ PRODUCTES DE VENDA AUTORITZADA (només aquests) 

PLAÇA 
D’ESPANYA/ 
PLAÇA DE LA 

PORTA PINTADA 
I  LA RAMBLA/ 

VIA ROMA/ 
PL DEL MERCAT 

A. Productes no alimentaris: regals originals de Nadal, productes o articles en ceràmica, cuiro, gravats, joieria, fusta, 
metall, tèxtil, vidre, quadres, obres gràfiques, i qualssevol altres en essència anàlegs.   
En cap cas s’autoritzarà la comercialització de roba i articles de confecció d’origen industrial o seriat, llevat dels 
complements de vestir següents, exclusivament a la pl. Espanya: mocadors, corbates, cinturons, gorres, bufandes, guants 
i vestits folklòrics,  regionals o similars que contribueixin a la bona imatge de la Fira.    
B. Productes alimentaris: xurros, torrons, tambor d’ametlla, massapans, crispetes, ametlles garapinyades, caramels, 
mantegats, cotó dolç, pomes caramel·litzades, fruits secs, cocos, llaminadures, castanyes i moniatos rostits, gofres, 
creps, olives i envinagrats, xocolata, productes de forn,  vi calent amb espècies, embotits,  i qualssevol altres en essència 
anàlegs, en tant afavoridors de les finalitats pròpies de la Fira i al servei de la bona imatge d’aquesta. 

PLAÇA MAJOR 

A. Productes no alimentaris:  pessebres i betlems, arbres de Nadal sempre que no es tracti d’espècies protegides, 
espelmes decoratives, flors artificials, joguines i objectes decoratius típics de Nadal. 
B. Productes alimentaris: es permeten els mateixos que a altres ubicacions, però amb un caràcter subsidiari, 
condicionat a l’informe favorable de la Inspecció de Consum i Mercats, ateses les limitacions d’ocupació a la pl. Major.  

DATES DE LA FIRA:  

• Pl. Major: del 19 de novembre de 2021 al 5 de gener de 2022, ambdós inclosos. 
• Rambla, Via Roma, pl. d’Espanya, pl. de la Porta Pintada i pl. del Mercat: del 26 de novembre 

de 2021 al 6 de gener de 2022, ambdós inclosos. 

HORARI: de 10 a 21 hores. 

BAREM DE PUNTUACIÓ PER A DETERMINAR L'ORDRE DE PRELACIÓ DELS SOL·LICITANTS PER A LA PROVISIÓ DELS 
LLOCS DE VENDA VACANTS DE LA FIRA (La no presentació de fotografies dels productes oferts implica la exclusió de la sol·licitud) 

 

1.- Estar en possessió de la Carta d’Artesà (8 punts) o de Mestre Artesà (9 punts) expedida per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears ,o títol equivalent d’altra Administració pública espanyola o d’algun altre Estat membre de la UE.     

2.- Tipologia dels productes: ofertar productes o articles que afavoreixin el compliment de les finalitats pròpies de la Fira, valorant-se la seva 
contribució a la bona imatge de la mateixa, la seva singularitat, no habitualitat o originalitat, o el seu especial valor mediambiental,  solidari, 
social, etc. Caldrà una descripció, amb fotografies, dels productes o articles a ofertar (màxim 8 punts). 

3.- Antiguitat en altres edicions de la Fira de Nadal i Reis de Palma: 0,50 punts per edició en què s’hagi participat; amb un màxim de 3 punts.  

4.- Per antiguitat respecte a l’alta en l’IAE (epígrafs d’artesà o de venedor ambulant, a acreditar mitjançant la pertinent certificació d’Hisenda i, 
si és necessari, de la cooperativa de venedors): 0,10 punt per any d’antiguitat personal acreditada, amb un màxim de 1 punt.  

5.- Per cursos de formació artesanal (no avaluats ja en l’apartat 2): 0,25 punts per curs; amb un màxim de 3 punts. 

6.- Per altres mèrits acreditats que l’interessat trobi oportú invocar: 1 punt per mèrit, amb un màxim de 3 punts.  

7.- Concurrència d’una situació de vulnerabilitat familiar i/o socio-laboral: 
 7.1.- Trobar-se en situació d’atur: 1 punt. A més, són acumulables: 

1.1.1.- Estar en situació d’atur de llarga durada, duran més de 3 anys continuats: 1 punt. 
1.1.2.- Estar en situació d’atur amb més de 45 anys d’edat: 1 punt. 

7.2.-  Haver estat víctima d’una situació de violència de gènere: 3 punts. 
7.3.- Família monoparental, amb fills menors d’edat: 2 punts. A més, són aumulables: 
7.4.-  Per cada membre de la família que convisqui amb el peticionari i en depengui: 0,25 punts (màxim 1 punt) 
7.5.-  Per situació de discapacitat física, psíquica o sensorial del peticionari o persones al seu càrrec: 0,5 punts per discapacitat  
         acreditada igual o inferior a un 33%; 1 punt si és superior.  
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PAGAMENT DE LA TAXA PER A INSTAL·LACIÓ DEL LLOC DE VENDA EN  ZONA D’ÚS PÚBLIC LOCAL 

L’autorització d’ocupació queda exempta de pagament per la present edició de la Fira, per l’Acord del Ple 20210617_01_U077, de 17 de juny de 
2021. 

 
Per a l’actual edició i ateses les especials circumstàncies derivades de la COVID-19, està previst que l’Ajuntament es faci càrrec de la despesa de 
la instal·lació elèctrica de les casetes, per a la qual cosa es licitarà un contracte menor de serveis. No obstant això, en el cas que aquest contracte 
quedés desert,  aquesta contractació anirà a càrrec dels venedors que n’hauran d’acreditar el pagament a una empresa homologada davant el 
Servei de Mercats. 
S’apercep als titulars que, en cas de no acreditar la cobertura global d’aquest servei a cada ubicació, l’Ajuntament el prestarà subsidiàriament, a 
costa i càrrec dels venedors. En aquest darrer supòsit es condicionarà l’atorgament de les autoritzacions d’ocupació a acreditar el pertinent ingrés 
de les quotes de repartiment que es fixin per part dels serveis municipals, determinades a partir del pressupost que presentin el contractistes.  
 

ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Les ONG que vulguin participar a la Fira de Nadal, queden exemptes de la baremació del punt anterior, tot i això que han de presentar mitjançant 
Registre General el model de sol·licitud de participació específica, una memòria explicativa del projecte de la organització i fotografies dels 
productes a comercialitzar.  
 
En acabar la Fira, la ONG justificarà davant el Servei de Mercats la destinació dels ingressos obtinguts, que poden ser per a fins socials, 
finançament de la mateixa organització, etc. El fet de no fer-ho suposarà penalitzacions en edicions posteriors.  
 
La participació d’una ONG en una edició de la Fira de Nadal i Reis no dóna dret de renovació en successives edicions. 
 
Les ONG que hi participin observaran les següents determinacions: 

• No es permet la cessió d’un lloc de venda atorgat a una ONG a terceres persones. 
• No es permet la comercialització de productes que no siguin realitzats pels integrants de la ONG o persones a les quals empara. 
• No es permet la comercialització de productes que siguin facturats al major a terceres persones que no sigui la ONG. Aleshores, la 

ONG tindrà a disposició de la Inspecció de Consum i Mercats el document acreditatiu de la compra al major en el qual la ONG consti 
com a titular de la compra. 
 
 
 
 

ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PARTICIPACIÓ:  el Decret de batlia núm. 18859, de 6/10/21, estableix que l’atorgament 

de les autoritzacions d’ocupació es subjecten, com a condició suspensiva o resolutòria, segons escaigui, al compliment de les següents 

condicions específiques:  

 

ASSIGNACIÓ DE MÒDULS PER TITULAR. Només es permet, com a norma general, 1 mòdul per titular, tot això a causa de les 

restriccions preventives derivades de l’Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 pel que s’aprova el pla consolidat de mesures 

de prevenció, contenció i coordinació per fe front la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOIB 123 extraordinari, de 08/09/2021); i la 

correcció d’errors de l’esmentat Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 (BOIB 127, de 14/09/21). 

 

OBSERVACIÓ DE CONDICIONS HIGIÈNICOSANITÀRIES: les eventuals activitats de cuina, elaboració i/o comercialització de 

productes alimentaris es subjecten a la normativa reguladora dels seus requisits higiènics i sanitaris, i són responsables del seu compliment els 

titulars de parades amb aquesta línia de venda autoritzada.  

 

ÚS DE CASETES MUNICIPALS: la ubicació concreta de las casetes a la pl. Major, de la Rambla i Via Roma, pl. d’Espanya, pl. de la Porta 

Pintada i Pl. del Mercat s’ha d’ajustar als plànols de distribució que determinin els serveis municipals. L’Ajuntament facilita les corresponents 

casetes per als llocs de venda, al servei d’una adequada imatge homogènia. 

No es pot instal·lar cap altre tipus de caseta ni afegir-hi elements externs. Es permet personalitzar-ne o individualitzar-ne l'interior si això no 

n’afecta l’estructura ni la seguretat.  

Se n’exceptuen els titulars autoritzats per a comercialitzar productes alimentaris, que poden instal·lar remolcs, vehicles o instal·lacions 

anàlogues, degudament homologats per a l’activitat a desenvolupar i que per la naturalesa mateixa del producte o per les especials 

característiques de la seva elaboració resultin necessàries per a aquesta. 

Aquests remolcs, vehicles o instal·lacions pròpies s’han de sotmetre a una visita d’inspecció per a assegurar la contribució a la bona imatge de 

la Fira, com a condició suspensiva de participació. 
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A més, els venedors adjudicataris d’una caseta han de complir les següents exigències en favor de la qualitat de la Fira:  

• Deure de conservació de la caseta entregada per l’Ajuntament, sense poder-hi fer cap modificació o alteració, i havent 

d’indemnitzar per qualsevol dany o perjudici, el qual ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquest deure inclou el retorn de l’extintor i 

les claus de la caseta adjudicada. Tot això d’acord amb la vigent normativa municipal.   

• Deure de concurrència a la caseta o parada, havent de complir amb l’horari establert durant tota la durada de la Fira, al servei de 

la bona imatge de la Fira, com a condició suspensiva de la participació. Aquesta concurrència correspon al titular personalment, i ha 

de comunicar i justificar la seva absència o substitució temporal. 

Es considera incompliment de les condicions específiques de participació d’aquesta edició 2021/2022 de la Fira de Nadal i dels Reis 

no tenir obert al públic la caseta o parada, sense causa justificada, durant 4 dies ó més de funcionament de la Fira, 

consecutius o alterns, la qual cosa pot donar lloc a l’adopció de mesures cautelars, sancionadores i/o resolutòries que comprenen la 

revocació de l’autorització,  d’acord amb la normativa municipal vigent.   

• Exhibir la credencial d’autorització en lloc visible.  

• Observar la imatge corporativa homogènia que fixi l’Ajuntament i tenir cura de la bona imatge del lloc de venda. Ha d’exhibir els 

faldons o la decoració nadalenca que, si s’escau, s’estableixi. 

• Mantenir el lloc de venda i la zona d’influència nets en tot moment, i deixar la via pública en condicions adequades en finalitzar  

l’horari del mercat.  

• Fer ús de bombetes elèctriques de baix consum i respectar el límit màxim de potència elèctrica que indiquin els instal·ladors.  

• Atendre en tot moment als criteris que l’Ajuntament fixi per al bon funcionament del mercat.  

• Ocupar la caseta amb la diligència d’un bon comerciant, tenint el lloc ben proveït de mercaderies, amb suficient estoc i disposades 

en ordre i cuidant la seva bona presentació.  

• Observar bones formes en el vestir i en el tracte amb el públic. 

• Ajustar la línia de venda a l’autoritzada per l’Ajuntament, amb subjecció a l’exigència d’oferir productes que aportin una bona 

imatge per a la Fira i una certa singularitat, atès que es tracta d’una fira nadalenca i no d’un mercat ordinari.  

• Per a fer presents les obligacions dels comerciants davant les persones consumidores o usuàries dels béns i serveis oferts, tots els 

venedors de la Fira estan obligats a tenir al lloc de venda, a disposició del públic, fulls de reclamació o denúncia en matèria de 

consum, ajustats al model oficial aprovat mitjançant el Decret núm. 46/2009, de 10 de juliol, del Govern de les Illes Balears (BOIB 

núm. 103 de data 18-07-2009), així com a exposar permanentment i en un lloc visible un cartell informatiu de la seva existència. 

 

ACCESSIBILITAT: En matèria d’accessibilitat a persones discapacitades, serà responsabilitat de cada venedor participant a la Fira 
l’adaptació dels seus mostradors, expositors o taulells d’atenció al públic a les altures màximes indicades al document tècnic “Criteris 
d’Accessibilitat per Events Temporals de l’Ajuntament de Palma”, fins i tot en el supòsit de llocs de venda configurats comercialment de 
forma específica perquè el públic no hagi d’accedir a l’interior de la caseta:  

“Els taulells d’atenció al públic han de ser accessibles. La part més alta ha de tenir una altura màxima de 110 cm, i la part més baixa, el 

taulell adaptat, ha de tenir una amplària mínima de 80 cm, una altura màxima de 85 cm, un mínim de 70 cm per baix, i una profunditat de 60 

cm per a permetre l’aproximació de cadires de rodes.”

OBSERVACIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS: Els participants de la Fira de Nadal i Reis se subjecten al compliment de les 
obligacions fixades, amb caràcter general, a l’art 61 del Reglament municipal de Serveis de Consum i Mercats Minoristes Municipals, i a les 
vigents Ordenances en matèria de neteja; de renous, evitant, en qualsevol cas, molèsties veïnals per contaminació acústica; i qualsevol altra 
normativa municipal d’aplicació, estant el seu incompliment tipificat com a infracció sancionable en els termes taxats a les mateixes. 

 

INFORMACIÓ GENERAL I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA  (OAC) - Només per a persones físiques 

 OAC CORT: plaça de Santa Eulàlia, 9 (edif. Ajuntament), 07001 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC SANT FERRAN: av. de Sant Ferran, 42 (edif. Policia Local),  07013 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC L’ESCORXADOR: c. de l’Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma. Tel. 971 225900.  

 OAC L’ARENAL: av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal), 07600 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC AVINGUDES: av. de Gabriel Alomar, 18, 07006 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC SON FERRIOL: av. del Cid, 8 (Son Ferriol), 07198 Palma. Tel971 225900. 

 OAC SANT AGUSTÍ: c. de Margaluz, 30 (Sant Agustí), 07015 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC PERE GARAU: c. de Pere Llobera, 9. 07007 Palma. Tel. 971 225900. 

 OAC SON MOIX:  cami de la Vileta, 40 (edifici Palau d’Esports). 07011 Palma. Tel 971 225900 

SEU ELECTRÒNICA: www.palma.cat    - Per a persones físiques i jurídiques 

Horari: 
 Tot l’any: de 8.30 a 14.00 h de dilluns a 

divendres  
 Horari d’octubre a maig:  
- OAC Avingudes: de 8.30 a 17.00 h de dilluns a 
dijous  
-  OAC Son Moix: de 9.30 a 17.00 h de dilluns a 
dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. 
 
 

 
Horari: 24 hores, 365 dies l’any 

 


