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(1) MODEL NORMALITZAT DE FULL INFORMATIU CENS MERCATS 01/10/2019 

  ((11))  FFUULLLL  IINNFFOORRMMAATTIIUU  DDEELLSS  MMEERRCCAATTSS  MMUUNNIICCIIPPAALLSS  PPEERRIIÒÒDDIICCSS    

––  NNOO  AARRTTEESSAANNAALLSS  ––    
 

MERCATS TEMPORALS 

MERCAT LÍNIES DE VENDA PERIODICITAT* HORARI 

Baratillo Avingudes a, b1, b2, b3, c, d, e, g, h, i, j, m, n 
Dissabtes, d’abril a octubre (ambdós 

inclosos) 

Can Pastilla a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n Dimarts i dijous 

Es Coll d’en Rabassa a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n Dimecres 

Pere Garau (exterior) a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j,  m, n Dimarts, dijous i dissabtes 

Rafal Nou a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n Divendres 

Santa Catalina (Soler) a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n  Dimarts i dissabtes 

S’Arenal a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n Dimecres 

Sa Vileta (Plaza de Tarent) a, b1, b2, b3, c, d, e, g, j, m, n Divendres 

Son Ferriol a, b1, b2, b3, c, d, e, g, h, i, j, m, n Dissabtes 

De 8 a 14 hores 

Son Fusteret h,n Dissabtes  

Meravelles c, l, n 
De dilluns a diumenge, de maig a 

octubre 
De 20 a 24 hores 

* En el supòsit que un dia setmanal dels fixats sigui festiu, el mercat temporal no tindrà lloc i el dia no serà recuperable, llevat del cas 

de mercats temporals adjacents a un mercat permanent (cas de Pere Garau i Santa Catalina), que es faran l’anterior dia hàbil. 
 

LÍNIES DE VENDA AUTORITZADES (indicau la lletra que correspongui a la sol·licitud) 

a) Productes hortofrutícoles en el seu estat natural, 

sense transformació. 

b1) Teixits, confeccions i gèneres de punt, inclosos 

complements de vestir . 

b2) Llenceria i roba interior. 

b3) Calçat 

c) Productes artesans 

d) Parament de la llar i eines de petit volum 

e) Flors, plantes, planters, arbres, arbusts en el seu estat 

natural 

g) Olives i envinagrats, fruïts secs i llepolies  

h) Mobles, estris i objectes de segona mà, llibres vells i similars 

i) Maquinària i eines, (venda i/o demostració) 

j) Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars) 

l) Venda artesanal de productes. Els productes d’artesania que s’hagin de 

comercialitzar han de ser confeccionats, construïts o realitzats pel propi 

venedor. 

m) Fruites seques en el seu estat natural. 

n) Altres productes i/o serveis, no compresos a lletres anteriors. 

Requeriran un informe específic de la Inspecció de Consum sobre les 

condicions de comercialització, seguretat alimentària, etc a què, si 

procedeix, hagin d’ajustar-se.   

NOTA INFORMATIVA: La normativa municipal en matèria de mercats temporals està continguda, essencialment, al Reglament de 

Serveis de Consum i Mercats minoristes municipals (aprovat inicialment en virtut d’Acord Plenari de data 19-03-03 que, en absència 

d’al·legacions, va esdevenir definitiu i fou publicat en BOIB núm. 103 de data 19-07-03), en connexió amb el Títol I de les Normes i 

Barems dels Mercats municipals temporals (reglament aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 30-09-99 i publicat al 

BOIB núm. 139 de 06-11-99). 

 

La presentació de sol·licituds per al cens de peticionaris per cobrir eventuals llocs vacants als esmentats mercats és cada 2 anys a 

partir de l’inicial, formalitzat el 1995, coincidint així amb els anys senars. En virtut de Provisió de Batlia de 24-08-2021 s’ha convocat la 

renovació 2021 i el període de presentació és de l’1 al 30 de setembre de 2021 

 

Pel que fa concretament als mercats d’artesans, i d’acord amb el Títol II de l’esmentat reglament, l’admissió de sol·licituds de 

participació als mercats d’artesans de Pl. Major, Passeig Sagrera i Hort del Rei serà objecte de convocatòries específiques.  

 

Pel que fa al mercat agroecològic de Pl. Bisbe Berenguer de Palou, s’exclou del present cens perquè en tot moment es poden admetre a 

tràmit sol·licituds d’ocupació, subjectes al compliment dels requisits i certificacions del Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 

(CBPAE). 

 


