Per acord plenari de dia 30 de setembre de 1999 foren aprobades les normes i barems d’adjudicació de
les autoritzacions d’ocupació dels mercats municipals temporals, publicades en el BOCAIB núm. 139
de 06.11.99, entrà en vigor el mateix dia de la seva públicació.

NORMES I BAREMS DELS MERCATS MUNICIPALS TEMPORALS,
PER A L’ADJUDICACIÓ D’AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ

I. MERCATS TEMPORALS de Son Ferriol, Baratillo, Pere Garau, Can Pastilla, s’Arenal, Santa Catalina,
les Meravelles (Platja de Palma), plaça de Tarent (sa Vileta), Torre d’en Pau (es Coll d’en Rabassa) i
qualsevol altre que es pugui aprovar en el futur, els quals es regiran per les presents normes i barems, així
com pels corresponents acords plenaris que els aprovassin.
1r. La situació, delimitació i ubicació de les parades dels dits mercats municipals és la que figura grafiada als
plànols corresponents. Pel desenrotllament d’activitats o treballs municipals, la Batlia queda expressament
facultada per procedir al canvi de situació de les zones, els sectors i les parades durant la realització
d’aquests. La determinació de les persones autoritzades per ocupar parades que hagin de ser desallotjades
com a conseqüència de modificacions a les zones, els sectors o les parades s’establirà en funció de
l’aplicació en sentit invers dels barems que més endavant s’indicaran per determinar l’atorgament de les
autoritzacions de parades vacants. En casos “excepcionals” la Batlia, a proposta de la Regidoria de Consum,
Sanitat i Medi Ambient, podrà discrecionalment estudiar i resoldre en conseqüència, en cada cas concret.
2n. Sectors i parades. A cada un dels mercats temporals a què es refereixen aquestes normes hi haurà dos
sectors:
Sector A: d’ús general.
Sector B: d’ús preferent d’entitats ciutadanes.
Tant el sector A com el sector B es divideixen, al seu torn, en parades.
Els sectors, les parades i les activitats (línies de venda) de cada mercat queden grafiats als corresponents
plànols realitzats amb aquesta finalitat.
3r Periodicitat. L’horari de funcionament de cada mercat serà entre les 8 i les 14 hores, dels dies següents
(tret del de les Meravelles, que serà de 20 a 24 hores):
3.1. Son Ferriol-Sa Casa Blanca: dissabtes.
3.2. Baratillo: dissabtes.
3.3. Pere Garau: dimarts, dijous i dissabtes.
3.4. Can Pastilla: dimarts i dijous.
3.5. S’Arenal: dimecres.
3.6. Santa Catalina: dimarts, dijous i dissabtes.
3.7. Les Meravelles (Platja de Palma): tots els dies, del 15 de maig al 15 d’octubre.
3.8. Sa Vileta (plaça de Tarent): divendres.
3.9. Torre d’en Pau (es Coll d’en Rabassa): dimecres.
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Si un dia setmanal dels fixats resulta festiu, el mercat es farà l’anterior dia hàbil, excepte al Baratillo i Son
Ferriol-sa Casa Blanca, en els quals no serà recuperable llevat que els mercats municipals permanents tinguin
obert al públic.
Les operacions de càrrega i muntatge de les parades i les de desmantellament d’aquestes i càrrega
s’efectuaran dins el termini d’una hora d’antelació o següent a l’assenyalada, respectivament, per a l’inici o
la finalització de l’horari de funcionament del mercat, sense que els vehicles de transport accedeixin a les
places, les voreres i els passos per a vianants i sense entorpir la circulació dels altres vehicles. Tot l’esmentat
regirà als mercats temporals municipals excepte en el Mercat Temporal de Pere Garau, en el qual l’horari de
“càrrega i descàrrega” així com el muntatge de parades dels venedors del dit Mercat serà el següent: per als
venedors de “fruites i verdures”, de 5.45 a 7.30 hores i per als venedors de “roba i confecció”, de 7.30 a 8.30
hores. El de finalització del funcionament del Mercat Temporal de Pere Garau serà igual; és a dir, de 14 a 15
hores.
4t. Línies de venda. Tots els productes que s’esmenten a continuació hauran de complir els requisits i les
condicions expressats a la legislació vigent.
A. En els sectors A només es podran comercialitzar els productes següents:
a. Productes hortofructícoles en el seu estat natural, sense altra transformació o manipulació que la
seva possible tipificació.
b. Teixits, confeccions i gèneres de punt, complements de vestit, calçat.
c. Productes artesanals.
d. Parament, utillatge de la llar i eines de petit volum.
e. Flors, plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.
f. Animals vius de producció avícola i cunícola.
g. Fruits secs, caramels i llepolies, exclusivament envasats.
h. Mobles, efectes i objectes de segona mà, llibres vells i similars.
i. Maquinària i eines agrícoles (venda i/o demostració).
j. Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).
k. Bestiar viu de proveïment de qualsevol espècie.
l. Venda artesanal de productes. Els productes d’artesania que s’hagin de comercialitzar hauran de ser
confeccionats, construïts o realitzats pels mateixos venedors.
En cap cas hi podran concórrer els qui suposin competència per a la resta de comerç estable de la zona.
m. Fruits secs en el seu estat natural.
Son Ferriol-Sa Casa Blanca: els ressenyats als apartats a, b, c, d, e, f, i, j, k.
Baratillo: els ressenyats als apartats b, c, d, g, h.
Pere Garau: els ressenyats als apartats a, b, c, d, e, f, m.
Can Pastilla: els ressenyats als apartats a, b, c, d, e.
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Santa Catalina (Soler): els ressenyats als apartats b, c, d.
Les Meravelles (Platja de Palma): el ressenyat a l’apartat l.
Tarent: els ressenyats als apartats a, b, c, d, e.
Torre d’en Pau: els ressenyats als apartats a, b, c, d, e.
S’Arenal: els ressenyats als apartats a, e, i.

B. Als sectors B només hi podran concórrer les associacions, cooperatives, SAT i SL inscrites al Registre
municipal d’entitats ciutadanes, per exposar I difondre activitats artístiques i artesanals, inclosa la venda dels
productes realitzats pels seus associats, sempre que els ingressos obtinguts s’apliquin als fins de les dites
entitats, sense ànim de lucre.
5è. Tipologia de les parades. La configuració i la superfície de les parades es basa en el que està grafiat als
diferents plànols i marcat a la pròpia superficie dels espais destinats a mercats.
L’exposició i venda dels productes objecte de comercialització s’hauran de realitzar a paradeta o similar,
desmuntable i de material resistent, amb una estructura i un sistema de subjecció que no impliqui riscs per a
la seguretat dels propis venedors ni dels vianants. Quan aquesta paradeta disposi de tendal o sostre, els
elements de subjecció d’aquest seran resistents a l’impacte i les variacions atmosfèriques i no podran
incorporar elements publicitaris o promocionals. Els elements de la paradeta i del tendal, si s’escau, hauran
de complir les condicions de netedat i conservació de forma que no afectin l’ornament urbanístic. La
ubicació d’animals objecte de comercialització s’ajustarà a la normativa aplicable i , en tot cas, estaran
separats per espècies, allotjats de forma que n’impedeixi la sufocació o asfíxia i es garanteixi el
subministrament d’aigua, i protegits per tendals.
6è. Autoritzacions d’ocupació
Sector A. L’autorització per a l’ocupació de parades vacants s’efectuarà mitjançant l’aplicació dels següents
barems preferencials:
a. Fruites, verdures i hortalisses:
Mòdul I: Renovacions.
Mòdul II:
1r. Producció pròpia exclusivament.
2n. Producció pròpia i de tercers conjuntament.
3r. Producció de tercers exclusivament.
Mòdul III: D’entre els qui s’integrin en un mateix apartat preferencial del mòdul anterior:
1r. Productes d’agricultura ecològica o biològica (*)
2n. Productes que no compleixin aquesta condició.
(*) D’acord amb la definició que estableixin les normatives nacional, de la CAIB o de la Unió
Europea en la matèria.
Mòdul IV: D’entre els qui s’integrin en un mateix apartat preferencial del mòdul anterior: per ordre
d’antiguitat en la sol licitud.
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b. Animals vius:
Mòdul I: Renovacions.
Mòdul II:
1r. Producció pròpia exclusivament.
2n. Producció pròpia i de tercers conjuntament.
3r. Producció de tercers exclusivament.
Mòdul III: D’entre els qui s’integrin en un mateix apartat preferencial del mòdul anterior: per ordre
d’antiguitat en la sol licitud.
c. Flors, plantes, planters, arbres i arbusts:
Hi serà d’aplicació el mateix règim de mòduls preferencials de l’apartat anterior.
d. Diversos (resta de línies de venda):
Mòdul I: Renovacions.
Mòdul II: Nivell professional econòmic i familiar, d’acord amb la major puntuació que resulti de
l’escala següent:
a) Per cada membre de la família que convisqui amb el peticionari i en depengui, no inclòs a
l’apartat següent ....................................................................................... 1,000 punts
b) Per cada persona amb minusvalidesa psíquica, física o sensorial que convisqui amb el
peticionari i en depengui .......................................................................... 2,000 punts
c) Per cada any d’alta a l’epígraf corresponent a venda a mercadets o parades ambulants de
l’IAE i/o llicència fiscal .......................................................................... 0,200 punts
d) Per cada any d’antiguitat en la petició d’autorització d’ocupació de parada a mercats
temporals municipals de Palma, segons el que es dedueixi del cens de peticionaris corresponent
................................................................................................................. 0,300 punts
e) Per tots aquells mèrits que segons el parer del peticionari i adjuntats a la seva instància,
degudament i fefaentment legalitzats i aportats per ell mateix, hom cregui que cal tenir en
compte se li podrà donar de formal discrecional un total de (mèrit aportat) 0,100 punts
f) De la xifra que resulti de l’escala anterior es restaran 0,10 punts per cada 500.000 PTA o
fracció inferior que resulti de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici de l’any anterior
a aquell en què se’n tramiti l’autorització.
Mòdul III: D’entre els qui s’integrin en un mateix apartat preferencial del mòdul anterior: per ordre
d’antiguitat en la sol licitud.
Els peticionaris hauràn de presentar els originals dels documents o còpies d’aquests degudament i
fefaentment legalitzades o confrontades.
Pel que fa al punt a), s’han de presentar: el Llibre de famiía o document legal i fefaent que acrediti la
relació de parentiu, així com document legal que acrediti, en el cas de majoria d’edat del membres de
la familia, la relació de dependència.
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Pel que fa al punt b), s’han de presentar: certificació acreditatiu de la minusvalidesa expedit per
L’INSERSO o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
Pel que fa al punt c), s’han de presentar: original o còpia acreditativa dels rebuts de pagament a L’iae
(abans llicència fiscal)
Pel que fa al punt e), s’ha de presentar la documentació original o degudament legalitzada o
confrontada.
Pel que fa al punt f), s’ha de presentar la declaració de renda de les persones físiques o jurìdiques
segons pertoqui, realitzada l’any corresponent.
RENOVACIONS: Les autoritzacions que tenen caràcter discrecional i un període de vigència no superior a
l’any natural s’entendràn renovades successivament, llevat de resolució expresa de la Batlia, per les persones
que es diràn a continuació, sempre que compleixin el mes de gener de cada any (o el mes anterior d’obertura
del Mercat temporal corresponent) amb tots els requisits preceptius per a l’atorgament d’aquelles i que venen
establerts a l’article 58 del vigent Reglament de Serveis de consum i Mercats minoristes municipals.
En cas contrari es tindrà per no renovada la llicència pel fins ara titular d’aquesta. Que s’estarà obligat a
desallotjar inmediatament la parada de venda i a tornar la credencial a la Secció de Consum.
a. Els titulars d’autoritzacions d’ocupació corresponents a l’any immediatament anterior respecte d’un
mercat concret.
b. Els hereus en el supòsit de defunció del titular de l’autorització d’ocupació, en les condicions de l’apartat
anterior.
c. El familiar que el titular de l’ocupació designi lliurement. En els supòsits de jubilació forçosa, invalidesa
provisional o permanent, sempre que el vincle familiar sigui el de cònjuge, pares, fills i germans del titular de
l’autorització d’ocupació eventual de parada.
La Batlia atorgarà les autoritzacions d’ocupació d’acord amb el que resulti del que disposen els barems
esmentats anteriorment i els que també després s’especificaran. Atès el caràcter temporal d’aquests mercats,
les autoritzacions no conferiran mai drets, fins i tot en els supòsits de canvis d’ubicació i/o supressió de
parades, i finalitzaran sempre i en tot cas amb l’expiració de l’any natural, sigui quina sigui la data de
l’autorització. Això no obstant, es podran renovar en idèntiques condicions o en les circumstàncies
inicialment atorgades.
La Batlia només podrà concedir a les persones físiques una autorització d’ocupació per família i mercat. A
les cooperatives SAT o SL ES PODRAN CONCEDIR TANTES AUTORITZACIONS COM SOCIS O
ASSOCIATS TINGUIN, SI BÉ A AQUESTS EFECTES ELS MEMBRES QUE INTEGREN UNA
FAMÍLIA ES COMPUTARAN COM UN SOL SOCI O O ASSOCIAT.
Als efectes indicats al paràgraf anterior, s’entén per família la unitat constituïda pels cònyuges, pares, fills i
germans que habitin en un mateix domicili i només un figuri d’alta a l’impost d’activitats econòmiques. En
un mateix domicili familiar hi podran cohabitar diverses famílies. Això no obstant, en el supòsit
d’autoritzacions d’ocupació per un període determinat no superior a l’any natural es podrà autoritzar la
cessió de drets a favor del cònjuge, pares, fills i gemans del titular d’autorització d’ocupació eventual de
parada, així com a favor dels seus amos, parcers i similars per part dels propietaris agrícoles.
No obstant, una vegada autoritzada la cessió de drets esmentada, haurà de trancòrrer inexcusablement un
període mínim de sis mesos per poder efectuar nova sol licitud en el mateix sentit.
Quan les persones físiques a les quals s’hagi atorgat autorització d’ocupació de parades de mercats
municipals temporals i que, ja sigui el titular de l’autorització o qualsevol dels membres que constitueixen la
unitat familiar expressada al paràgraf anterior, passin a ser socis o associats d’una cooperativa, SAT o SL,
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s’entendrà novada la seva autorització a favor de la cooperativa, SAT o SL en la qual s’han integrat.
Recuperaran l’autorització quan causin baixa, per qualsevol causa, en la dita cooperativa, SAT o SL.
Als efectes establerts al paràgraf anterior, les cooperatives, les persones físiques, SAT i SL titulars de
l’autorització hauran de presentar un escrit, subscrit per ambdós, en què notifiquin la integració o la baixa de
la persona física a la cooperativa, SAT o SL.
Els autoritzats per a l’ocupació de parades disposaran d’una tarjeta d’identificació del titular i de les persones
autoritzades per a la venda a la parada, a la qual es podran fer constar les renovacions periòdiques, si s’escau.
Les parades vacants dels sectors podran ser assignades dia a dia, per una sola jornada (qui pertoqui els
cobrarà el corresponent preu públic) per la Inspecció de Consum, sota el seu criteri i sempre que no es
vulnerin els generals de les presents normes. El cobrament es realitzarà d’acord amb les normes que la
Intervenció Municipal disposi en aquest sentit.
7è. Condicions per a obtenir autoritzacions d’ocupació i barems de distribució de les parades. Les persones
interessades a concórrer a una parada del sector A d’un mercat ho sol licitaran mitjançant model d’imprès
normalitzat, presentat al Registre General de l’Ajuntament, en el qual constaran les seves dades personals i
les de cadascun dels membres de la unitat familiar en què s’integra el sol licitant, la designació d’un domicili
a Palma a efectes de notificacions i altres actuacions administratives, mercat o mercats sol licitats, línia de
venda demanada i altres circumstàncies que resultin necessàries per poder valorar-la en funció dels barems
d’autorització d’adjudicacions.
Quan el peticionari sigui una cooperativa, SAT o SL, a més de les dades anteriors hauran de presentar
inexcusablement còpia autenticada dels estatuts i de la seva inscripció en el registre corresponent, i certificat
acreditatiu del nombre de socis o associats, amb expressió de totes i cada una de les dades personals
d’aquests socis o associats.
Qualsevol canvi que es produeixi en el domicili fixat a la sol licitud aura de ser comunicat a l’Ajuntament
mitjançant escrit presentat al Registre General. Els perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta
obligació aniran a compte exclusiu de l’interessat.
Les sol licituds d’autorització per a l’ocupació de parades de mercats temporals municipals s’integraran en
un cens, sectoritzat per cada mercat, que es renovarà cada dos anys a partir de l’inicial que es formalitzà el
1995.
A cada renovació es conservarà l’antiguitat reconeguda a cada peticionari, a títol individual, en el cens
immediatament anterior. Aquesta antiguitat només es tindrà en compte si el titular de la parada la renova
anualment i quedarà sense efecte, i per tant es perdrà, si l’any immediatament anterior no se n’ha sol licitat la
revisió esmentada. El cens que es formalitzarà anualment el 31 de desembre, autoritzat per la Batlia, serà
públic. El termini de presentació de sol licituds per al cens dels respectius mercats serà el període comprès
entre l’1 de setembre i el 30 de setembre de cada dos anys.
Per a tot el que no preveuen les presents normes, hom s’ajustarà al que disposa el Reglament de serveis de
consum i mercats minoristes municipals de l’Ajuntament de Palma, del qual treuen causa i justificació, així
com al que disposa la legislació vigent aplicable.
Les peticions presentades dins termini per a cada mercat temporal s’integraran, un cop baremades, en el cens
respectiu, de forma que quan hagin estat cridats tots els integrants del cens respectiu i sempre que hi quedin
parades vacants es puguin cridar perquè les cobreixin els qui han sol licitat la parada fora de termini.
D’aquesta forma es primen els que feren la seva petició en el termini adequat.
Els ja assentats en un mercat tindràn prioritat per canviar de parada de venda respecte de les noves peticions
que es vagin produint (censos). Si fossin varis els peticionaris a una mateixa parada de venda s’autoritzarà el
canvi al titular amb major antigüetat, segons antecedents obrants al expedient, al Mercat respectiu.
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L’atribució de les parades es realitzarà conformement a les regles següents:
A. S’ordenaran de major a menor, en una columna, les xifres de les peticions referides a persones físiques i
les xifres corresponents al nombre de socis o associats de les persones jurídiques peticionàries esmentades a
paràgrafs anteriors, que no siguin peticionaris a títol individual de parades als mercats municipals temporals,
per 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. fins a un número igual al de parades vacants anuals, formant un quadresimilar al que
apareix a l’exemple pràctic que es transcriu. Les parades s’atribuiran al peticionari al qual correspongui un
major quocient.
Exemple pràctic:
DIVISORS
PETICIONARIS
Persones físiques
Cooperatives,SAT o SL
Cooperatives,SAT o SL
Cooperatives, SAT o SL

Xifra
168
104
72
64

1
168
104
72
64

2
84
52
36
32

3
56
34,6
24
21,3

4
42
26
18
16

5
33,6
20,8
14,4
12,8

6
28
17,3
12
10,6

En el supòsit que durant l’any es produïssin sis vacants, aquestes s’adjudicarien de la següent manera:
La primera vacant .........................................

a persona física (168)

La segona vacant ..........................................

a cooperativa, SAT A o SL (104)

La tercera vacant ..........................................

a persona física (84)

La quarta vacant ...........................................

a cooperativa, SAT B o SL (72)

La cinquena vacant .......................................

a cooperativa, SAT C o SL (64)

La sisena vacant ...........................................

a persona física (56)

Quan a la relació de quocients coincideixin dos corresponents a peticionaris distints, la parada vacant
s’atribuirà a qui (segons l’exemple pràctic) li correspongui una major xifra. Si n’hi ha dos amb una xifra
igual, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma alternativa.
B. Les autoritzacions d’ocupació de les parades del sector B seran efectuades per la Batlia a proposta de les
àrees de Participació Ciutadana, Educació, Cultura o Consum segons el cas, tant pel que fa a l’usuari com a
la tipologia de la línia d’exposició/venda i el termini, d’acord amb les disponibilitats de parades.
8è. Concurrència a la parada. Només podran concórrer a despatxar a la parada el titular de l’autorització i les
altres persones que, complint els requisits que després es diran, hagin estat autoritzades per la Batlia.
Per a cada parada es podran autoritzar com a màxim les mateixes persones físiques esmentades al punt 7è de
l’apartat I de les presents normes.
No obstant el que estableixen els paràgrafs anteriors, en casos justificats la Inspecció de Consum podrà
autoritzar terceres persones físiques per un termini que no superi els quinze dies de mercat.
9è. L’assignació d’una o diverses parades en concret d’entre les disponibles en el respectiu cens queda a
lliure criteri de l’òrgan municipal competent.
Els titulars d’autoritzacions d’ocupació de parades de mercats municipals temporals interessats que la Batlia
autoritzi tercers per concórrer a despatxar a la parada ho hauran de demanar per escrit, presentant la
documentació acreditativa que aquests, a més de tenir capacitat jurídica per a contractar i no estar afectats per
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les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes per la normativa aplicable, tenen el carnet de
manipulador d’aliments quan la seva activitat ho exigeixi i estan d’alta en el règim corresponent de la
Seguretat Social i a l’IAE corresponent.

II. MERCAT TRADICIONAL D’ARTESANS
1. Situació. La situació i delimitació del Mercat Municipal Temporal Tradicional d’Artesans és la que figura
grafiada al plànol corresponent.
2. Sectors i parades. Hi és d’aplicació el que disposa la norma 2 de les reguladores dels mercats municipals
temporals de Son Ferriol-sa Casa Blanca, Baratillo, Pere Garau, Caputxins, Can Pastilla, s’Arenal, Santa
Catalina i les Meravelles (Platja de Palma), Tarent (sa Vileta), Torre d’en Pau (es Coll d’en Rabassa) i els
altres que s’aprovin.
3. Periodicitat. L’horari de funcionament d’aquest Mercat serà:
3.1. De 10 a 14 hores, els divendres i els dissabtes en els mesos de gener i febrer.
3.2. De 10 a 14 hores, tots els dies dels mesos d’agost i setembre, la Setmana Santa i la següent.
3.3. De 10 a 20 hores, tots els dies compresos entre el 16 de desembre i el 5 de gener següent.
3.4. De 10 a 14 hores, els dilluns, divendres i dissabtes de l’any no compresos en els punts anteriors.
Si un dia dels fixats resulta festiu, no serà recuperable.
Les operacions de descàrrega i muntatge de parades i les de desmantellament d’aquestes i càrrega
s’efectuaran dins el termini de mitja hora d’antelació o següent a l’assenyalada, respectivament, per a l’inici
o la finalització de l’horari de funcionament del mercat, sense que els vehicles de transport accedeixin a les
places, les voreres i els passos per a vianants i sense entorpir la circulació dels altres vehicles.
4. Línies de venda
A. En el sector A únicament es podran comercialitzar productes artesans. S’entenen com a tals els creats per
l’activitat humana personal que, mitjançant un procés de producció seriada i/o l’ocupació personalassalariada llevat de règim d’aprenentatge, s’obté pel seu disseny individualitzat i no s’ajusta a la producció
industrial mecanitzada o en grans sèries.
S’hi inclouen com a tals productes artesans les obres gràfiques, arts plàstiques, bijuteria, vidre, fusta, cuiro i
pell, resines, flors seques, perfums naturals, materials petris, ceràmica, argiles i fangs, brodats, macramé,
ganxet, telers, ferro i similars que la Comissió Assessora consideri integrables al mercat. No tindran, a
aquests efectes, la consideració de tals els productes del sector de l’alimentació i els oficis.
B. Al sector B únicament hi podran concórrer les associacions, cooperatives, SAT o SL inscrites al Registre
municipal d’entitats ciutadanes, per a l’exposició i la difusió de les activitats artístiques i artesanals, inclosa
la venda dels productes realitzats pels seus associats, sempre que els ingressos obtinguts siguin aplicats als
fins de les dites entitats, sense ànim de lucre.
5. Tipologia de les parades. Les parades tindran una superfície máxima d’ocupació de 2 x 2 metres, llevat
que s’estableixin “tallers vivents”, per als quals es podrà autoritzar l’ocupació d’una profunditat major. Entre
parada i parada hi haurà una separació de 50 centímetres.
L’exposició i venda dels productes objecte de comercialització s’haurà de realitzar mitjançant una paradeta o
similar, la qual disposarà d’un tendal de tela o lona, de fons blanc i llistat de color, al qual no es podran
incorporar elements publicitaris o promocionals. Els elements de la paradeta i del tendal hauran de ser de
material resistent, amb una estructura i sistema de subjecció que no impliqui riscs per a la seguretat dels
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vianants, i hauran de complir les condicions de netedat i conservació de forma que no afectin l’ornament
urbanístic.
6. Autoritzacions d’ocupació. La Batlia atorgarà les autoritzacions d’ocupació de les parades del sector A.
Atès el caràcter temporal d’aquests mercats, les autoritzacions no conferiran mai drets, fins i tot en els
supòsits de canvis d’ubicació i/o supressió de parades, i finalitzaran sempre i en tot cas amb l’expiració de
l’any natural, sigui quina sigui la data de l’autorització. Això no obstant i en idèntiques condicions, les
autoritzacions es podran renovar.
Es podran concedir autoritzacions per concórrer a les parades del sector A d’aquest Mercat a les persones
físiques, cooperatives, SAT o SL amb taller artístic o artesanal en funcionament i ubicat a l’illa de Mallorca.
Els autoritzats per a l’ocupació de parades disposaran d’una tarjeta d’identificació del titular i de les persones
autoritzades per a la venda a la parada, a la qual es podran fer constar les renovacions periòdiques, si s’escau.
Les autoritzacions per concórrer a les parades del sector B seran atorgades per la Batlia a proposta de les
àrees de Participació Ciutadana, Educació o Cultura segons el cas, tant pel que fa a l’usuari com a la
tipologia de la línia d’exposició/venda i el termini, d’acord amb les disponibilitats de parades.
7. Condicions per obtenir autoritzacions d’ocupació i distribució de les parades. Els interessats a concórrer a
una parada del sector A del mercat ho sol·licitaran mitjançant model d’imprès normalitzat, presentat en el
Registre General de l’Ajuntament, en el qual constaran les seves dades personals, la designació d’un domicili
a Palma a efectes de notificacions i altres actuacions administratives, la tipologia dels seus treballs o
productes, la situació del taller artístic o artesanal on treballa i altres circumstàncies que resultin necessàries
per a poder valorar les adjudicacions.
Independentment de l’expressat al paràgraf anterior, l’interessat també haurà de presentar mostra o mostres
dels productes i altres que pretengui esposar i/o comercialitzar, que dipositarà al Negociat de Consum
d’aquest Ajuntament. Les mostres que podràn passar amb el consentiment del peticionari a ser d’exclusiva
propietat municipal i podran passar a integrar una exposició permanent d’art i artesania, que s’ubicarà on
millor convingui a aquest Ajuntament.
Qualsevol canvi que es produeixi en el domicili fixat a la sol licitud aura de ser comunicat a l’Ajuntament
mitjançant escrit presentat al Registre General. Aniran a compte exclusivament de l’interessat els perjudicis
que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.
La parada que s’assignarà a cada peticionari serà la que resulti de la valoració que faci la Comissió Assesora
del Mercat Artesanal.
La Comissió Assessora serà designada per la Batlia i estarà integrada per les persones següents:
President: Batle o regidor que delegui.
Vocals: 1 representant de l’Escola d’Arts.
1 representant de la Conselleria de Comerç i Indústria.
1 representant del Casal Solleric.
3 representants dels artesans que concorrin al mercat. En tot cas i a cada reunió de la Comissió hi
haurà d’assistir, almenys, un artesà expert en les mostres que s’han d’examinar.
El cap de la Inspecció de Consum o inspector que delegui.
Secretari: El cap de la Secció de Consum o funcionari que delegui.

9

Aquesta Comissió establirà el seu propi règim de sessions. Es reunirà ordinàriament el darrer divendres de
cada mes o l’anterior dia hàbil si aquest és festiu, excepte els mesos d’agost i desembre i quan no hi hagi
assumptes per tractar. S’estendrà acta de tot el que s’hi tracti, dels informes i les valoracions acordades.
Competeix a la Comissió Assessora, d’acord amb les circumstàncies i les mostres a què abans s’ha fet
referència, valorar les peticions formulades per incloure-les en el cens de peticionaris.
Si ho requereix la Comissió Assessora, els peticionaris hauran de realitzar una demostració pràctica, en
presència dels qui aquella designi, que permeti constatar la seva habilitat o capacitat artística o artesanal.
Els peticionaris i els qui hagin obtingut autorització per a l’ocupació d’una parada al mercat reconeixen, pel
simple fet de la sol licitud o autorització, el dret de l’Ajuntament a accedir al taller i facilitar les
comprovacions que pertoquin per tal d’assegurar el compliment de les condicions i els requisits establerts, la
qual cosa podrà dur a terme mitjançant funcionari o membre de la Comissió Assessora.
8. Renovacions. Lea autoritzacions que tenen un caràcter discrecional i un període de vigència no superior a
l’any natural. S’entendràn renovades successivament, llevat expresa ressolució de la Batlia semple que
compleixin el mes de gener de cada any amb tots els requisits preceptius per al atorgament de aquelles i que
venen establerts a l’article 58 del vigent Reglament de Serveis de Consum i Mercats Minoristes Municipals.
En cas contrari es tindrà per no renovada la llicència pel fins ara titular d’aquesta. Aquest estarà obligat a
desallotjar inmediatament la parada de venda i a tornar la credencial a la Secció de Consum.
9. Concurrència a la parada. Només podran concórrer a despatxar a la parada el titular de l’autorització i els
seus familiars tal com s’entén per familia al punt 7 de l’apartat I de les presents normes.

III. LES FIRES TRADICIONALS SÓN: NADAL I REIS I LA DE LES FLORS
I. FIRA DE NADAL I REIS DE LA PLAÇA MAJOR I LA PLAÇA D’ESPANYA
Situació. La Fira de Nadal i Reis té com a ubicació la plaça Major i la plaça d’Espanya d’aquesta ciutat.
Periodicitat. La Fira de Nadal i Reis té lloc tots els dies del període comprès entre els primers 6 dies de
desembre i els primers 6 dies del gener següent.
Línies de venda. A la Fira de Nadal i Reis de la plaça Major i la plaça d’Espanya, així com a la de les Flors,
només es podran comercialitzar els productes que quedin especificats a l’acta de la reunió prèvia que s’ha de
dur a terme segons disposa el vigent Reglament de serveis de consum i mercats minoristes municipals, i en
les condicions higiènicosanitàries que en cada cas prescrigui la Llei o la reglamentació sanitaria
corresponent.
II. FIRA DE LES FLORS
Situació. La Fira de les Flors té com a ubicació la part dreta del carrer de Lluís Vives d’aquest municipi
(direcció carrer del General Riera-camí de Jesús).
Periodicitat. La Fira de les Flors té lloc els dies 31 d’octubre i 1 de novembre de cada any.
Línies de venda. A la Fira de les Flors només es podran comercialitzar flors i plantes ornamentals. No es
podran oferir rams ni corones preconfeccionades, així com l’especificat a l’acta esmentada anteriorment.
A la Fira de les Flors només hi podran concórrer els qui acreditin la seva condició de productors.
III. Tipologia de les parades. Les parades tindran la configuració i la superfície que s’expressa, en cada cas, a
l’autorització corresponent.
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IV. Autoritzacions d’ocupació. La Batlia atorgarà les autoritzacions d’ocupació d’acord amb els usos i
costums tradicionals i les següents normes:
1. Amb la deguda antelació la Batlia anunciarà a la premsa local el termini de sol licitud i les
condicions, si s’escau, per concórrer-hi com a venedors.
2. Es procurarà tant com sigui possible donar preferència als que tinguin una major antiguitat en la
concurrència com a venedors a la fira en qüestió. En primer lloc, i llevat de disposició en contra, es col
locaran els venedors de les diferents fires en el mateix lloc que l’any anterior i amb els mateixos
metres lineals. En segon lloc, s’intentarà tant com sigui possible i tenint sempre en compte el nombre
total de peticions de cada fira, donar resposta als posibles canvis d’ubicació i nombre de metres
lineals, degudament sol licitats. En tercer lloc, s’adjudicaran les parades restants per estricte ordre de
número d’RGE d’aquesta corporació.
A la preceptiva acta que s’estengui de la reunió amb els venedors de les fires esmentades s’especificaran
cada any les dates d’inici i acabament del mercat, l’horari de càrrega i descàrrega, els productes que s’han
d’afegir o suprimir, el termini per a presentació d’instàncies i tot quant es cregui convenient. Aquesta acta
serà la base de les respectives fires.
V. Concurrència a la parada. Només podran concórrer a despatxar a la parada el titular de l’autorització i
altres persones a petició d’aquest titular que posseeixin el carnet de manipulador d’aliments quan la seva
activitat ho exigeixi i estiguin d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
La situació, la durada i la tipologia de les parades, els productes objecte d’exposició o comercialització, la
concurrència a aquestes i les altres normes de caràcter particular que escaiguin es determinaran a la
corresponent resolució municipal, sense la qual no es podran dur a terme.

VI. NORMES COMUNES A TOTS ELS MERCATS MUNICIPALS TEMPORALS
1. Els qui tinguin l’autorització corresponent, com a titulars o com a venedors, per concórrer a les parades
dels mercats municipals temporals hauran d’aportar, a petició de la Batlia, dels inspectors de Consum o dels
agents de l’autoritat, els documents acreditatius del compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i
de qualsevol altra índole.
Les sol licituds de canvi i ampliació de línea de venda de les parades dels Mercats municipals temporals no
es podràn efectuar fins transcorreguts un minim de 6 mesos des de l’últim canvi o ampliació.
2. La Batlia podrà revocar l’autorització que hagi concedit quan es doni alguna de les circumstàncies
següents en relació amb les persones autoritzades (previa tramitació del corresponent expedient
sancionador):
a. D’acord amb el que preveuen les presents normes, no hagin renovat l’autorització o pagat les
corresponents quotes per “tases municipals” d’ocupació de parada.
b. No hagin notificat el canvi de domicili en la forma anteriorment establerta.
c. Causant alta o baixa en una persona jurídica, no notifiquin aquest fet a l’Ajuntament de Palma dins
els deu dies següents a quan es produeixi l’alta o baixa.
d. Després que s’hagi intentat la notificació en el domicili designat resultin desconeguts o les persones
que s’hi trobin no vulguin rebre la notificació.
e. Hagin incomplit qualsevol de les obligacions derivades del que preceptúen aquestes normes i el
Reglament municipal.
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f. Les parades de les quals són titulars siguin objecte d’informe desfavorable per part de la Inspecció
de Consum.
La revocació de l’autorització serà compatible amb la sanció pecuniaria que el fet movitador pogués implicar
si s’escau.
3. Les resolucions de retirada de l’autorització d’ocupació de parada als mercats municipals temporals
implicaran la pèrdua d’antiguitat per al supòsit que es formuli una nova petició.
4. En el supòsit que existeixin parades o metres vacants el veí podrà sol·licitar ocupar aquest lloc, pagant el
total de metres ocupats. Si es concedeix, es considerarà a tots els efectes com una sola parada.
5. Els titulars i/o ocupants autoritzats estan obligats a deixar lliure de residus la zona o espai ocupat i la seva
àrea d’influència. Adoptaran les mesures necessàries per evitar que s’embrutin les vies i espais lliures públics
i amb aquesta finalitat disposaran a les parades de dipòsits o recipients en els quals dipositaran els residus
que vagin produint, per tal d’evitar-ne l’expansió.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els nous productes que s’han de comercialitzar al Mercat de Can Pastilla queden pendent que s’aprovi
l’expedient incoat a l’efecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estigui previst legalment respecte als Mercats Temporals Municipals per evitar llacunes
legals serà d’aplicació supletoria la normativa que regula els Mercats Municipals Permanents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les normes de mercats municipals temporals i els barems aprovats per l’Ajuntament Ple
de data 27-4-95 i els barems aprovats pel Decret núm. 01405, de data 30-1-95.
El que es publica per a general coneixement, de conformitat amb lo establert a l’article 60 de la Llei 30/92 de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú i
l’article 70 de la llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Contra l’anterior resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció de la Llei
4/99, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació.
En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició.
El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament o a les
dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada, i
s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de
l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu, d’acord amb l’article abans esmentat i els 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats de de l’endemà de la
seva publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.
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