INSTRUCCIÓ DE 25 DE MARÇ DE 2020, DE LA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS, A PROPOSTA DE LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS
INTERPRETATIUS ALS QUALS S’HAN D’ADAPTAR ELS MERCATS SETMANALS DE LES
ILLES BALEARS ATESA LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA
L'article 15 de Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix com
una de les prioritats durant l'estat d'alarma l'abastament alimentari garantint la
distribució dels aliments des de l’origen als mercats de destí.
Em aquest context la producció agroalimentària de les Illes Balears està patint, igual
que la resta dels sectors econòmics, l'efecte de la contracció de la demanda, per això la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació considera com un element bàsic de
l'estratègia d'actuació en aquest temps de crisi, el MANTENIMENT DE TOTS ELS
CANALS DE COMERCIALITZACIÓ EXISTENTS per, d'una banda, garantir el proveïment al
consum, i per l’altra, absorbir el màxim de producció disponible.
El manteniment dels mercats setmanals està directament relacionat amb el
manteniment dels sistemes agraris a Illes Balears ja què sense ells la sortida comercial
per a la producció local es veu molt compromesa, un cop tancat el canal de HORECA
(Hostaleria, Restauració i Càtering). Per això el manteniment dels mercats és clau per a
la venda de producte local i de temporada dels petits i mitjans productors i de la flota
pesquera de les Illes Balears
En aquest marc, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació proposa que
l’estratègia d'abastament alimentari no contempli únicament les grans superfícies com
a opció de consum, sinó que a més es mantenguin els mercats com espai de compra,
aconseguint no només evitar desplaçaments innecessaris sinó, sobretot, per donar
sortida a la producció local front l’augment de les vendes en base a l'abastament de
producte forà. Així els nuclis urbans més grans disposen de mercats coberts – el
Mercat de l'Olivar, o el Mercat d'Inca són un exemple d'això - que poden perfectament
aplicar les mesures sanitàries adients i restringir l'accés per evitar la propagació de la
pandèmia.
Per tot l’exposat, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el
vistiplau de la Conselleria de Salut i Consum pel que fa a les mesures sanitàries, resolc
PRIMER. OBJECTE
1. Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris interpretatius amb relació a
les activitats permeses dels llocs de venda de productes agroalimentaris
(productes agraris, ramaders i pesquers), al mateix temps que es protegeix la
salut individual i col·lectiva als 106 mercats setmanals i 3 quinzenals de les Illes

Balears – entre mercats coberts permanents i no coberts no permanents – ,
sense comptar amb els estacionals que començarien a partir del maig, i que
estan distribuïts de la manera següent:

MERCATS MUNICIPALS COBERTS PERMANENTS
MALLORCA:
8 mercats municipals, 4 a Palma
Sóller, Inca, Manacor, Felanitx
A Palma: Mercapalma (central de distribució i mercat pagès)
Llevant, Olivar, Pere Garau, Santa Catalina
MENORCA
Tres mercats municipals a Menorca
Mercat des claustre ( Maó)
Mercat des Peix
Mercat de Ciutadella
EIVISSA
Tres mercats municipals a Eivissa
Mercat Vell
Mercat Nou
Mercat pagès
MERCATS MUNICIPALS NO COBERTS NO PERMANENTS
MALLORCA
Dilluns: Caimari (Selva), Lloret de Vistalegre, Manacor, Montuïri.
Dimarts: Alcúdia, s'Alqueria Blanca (Santanyí), s'Arenal (Llucmajor), Biniamar
(Selva), Llubí, Ecològic Berenguer de Palou (Palma), es Pla de na Tesa (Marratxí),
Peguera (Calvià), Pina (Algaida), Porreres, Portocolom (Felanitx), Santa
Margalida.
Dimecres: Andratx, s'Arenal (Llucmajor), sa Cabana (Marratxí), Capdepera, Cas
Concos (Felanitx), Llucmajor (passeig Jaume III), Llucmajor (Maioris), Port de

Pollença (Pollença), Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.
Palma: s'Arenal, es Coll d'en Rabassa.
Dijous: s'Arenal (Llucmajor), Ariany, Calonge (Santanyí), Campos, Consell, Inca,
es Llombards (Santanyí), Palmanyola, Pòrtol (Marratxí), Port d'Alcúdia (Alcúdia),
Son Carrió (Sant Llorenç des Cardassar), Son Ferrer (Calvià). Palma: Can Pastilla,
Pere Garau
Divendres: Algaida, s'Arenal (Llucmajor), Binissalem, Can Picafort (Santa
Margalida), Inca, Llucmajor, és Pont d'Inca (Marratxí), Port d'Alcúdia (Alcúdia),
Son Carrió (Sant Llorenç, des Cardassar), Son Ferrer (Calvià). Palma: Rafal Nou
(entre els carrer de Selva i de ses Salines), sa Vileta (plaça de Tarent)
Dissabte: Alaró, Algaida (segon dissabte de cada mes), s'Arenal (Llucmajor),
s'Arracó (Andratx), Badia Gran / Pedrafort (Llucmajor), Biniali (Sencelles),
Bunyola, Cala Rajada (Capdepera), Campos, Can Picafort (Santa Margalida) ,
Costitx, Esporles, Estellencs, s'Horta (Felanitx), Les Palmeres (Llucmajor),
Lloseta, Montuïri (tercer dissabte de cada mes), Moscari (Selva), Palmanyola,
Portocolom (Felanitx), Sencelles. Palma: plaça del Bisbe Berenguer de Palou
(mercat agroecològic), Pere Garau, Santa Catalina (c. Soler), Son Ferriol, Son
Fuster Vell.
Diumenge: Alcúdia, Consell, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, sa Pobla, polígon de
Marratxí (Marratxí), Pollença, Porto Cristo (Manacor), Sta Maria del Camí,
Valldemossa.
92 mercats setmanals a Mallorca i dos quinzenals
MENORCA
Dilluns: Ciutadella, es Castell, Fornells (es Mercadal), Sant Lluís.
Dimarts: Maó,
Dimecres: Ciutadella, es Castell, Fornells (es Mercadal), es Migjorn Gran
Dijous: Alaior
Divendres: Ciutadella, Ferreries
Dissabte: Ciutadella, Ferreries, Maó, Alaior (quinzenalment)
Diumenge: es Mercadal Maó.
16 mercats setmanals i 1 quinzenal.
EIVISSA
Diumenge: Sant Joan de Labritja.
A Formentera no hi ha mercat setmanal, però al maig començarien els mercats
estacionals.
2. En tots aquests mercats no està permesa la venda d’altres productes que no
siguin els agroalimentaris (productes agrícoles, ramaders i pesquers).

SEGON. CRITERIS INTERPRETATIUS
1. Els mercats municipals coberts permanents podran mantenir la seva activitat en
els llocs en què habitualment es celebren, sempre i quan es desenvolupin en
espais coberts o que els ajuntaments on s’ubiquin garanteixin que l'espai de
mercat estigui totalment delimitat amb tanques, o amb qualsevol altre mitjà
que estableixi els límits clars de l'espai, que es pugui controlar l'entrada i
sortida, i les aglomeracions o aforament intern. En aquests casos seran
d’aplicació del mesures contemplades en el manual de bones pràctiques del
sector
comercial
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Buenas__pra
cticas_establecimientos_sector_comercial.pdf
2. Els mercats municipals no coberts no permanents que poden mantenir la seva
activitat en un entorn tancat i delimitat ho podran seguir fent en el mateix lloc.
3. Els mercats municipals no coberts no permanents que no poden mantenir
l'activitat del mercat alimentari setmanal o estacional en un entorn tancat,
hauran de traslladar la seva ubicació – només dels llocs de aliments – als
poliesportius municipals o instal·lacions esportives que actualment estan
tancades, amb una distància mínima entre lloc i lloc que ha de ser de més de 5
metres.
4. En tot cas els Ajuntaments podran mantenir els mercats municipals setmanals i
estacionals només amb productes agraris i alimentaris, sempre que garanteixin
el compliment de les mesures de seguretat i contenció següents:
a) Cada lloc marcarà amb una cinta adhesiva o per qualsevol altre mitjà, una
distància de seguretat de dos metres al lloc de venda perquè el contacte
amb la clientela sigui mínim.
b) Els mercats hauran de estar vigilats durant l’horari de funcionament per
l’autoritat pública competent, qui vigilarà l’entrada al recinte del mercat,
l’aforament i evitant aglomeracions i el compliment de totes les normes
establertes.
c) Els llocs han de disposar d’aigua corrent per a neteja de mans, amb aigua i
sabó i tovalloles d’un sol ús. Quan no sigui possible disposaran de dipòsits
de aigua, de dimensions suficients per a cobrir les necessitats de la
jornada, tenint en compta la naturalesa i volum del producte alimentari a
la venda.
d) Cada lloc de venda haurà de tenir disponible un pot de hidrogel
desinfectant.
e) Han de disposar de dispositius per residus, d’accés a pedal, i amb bosses
que permetin tancament estanc.
f) Els llocs han de ser netejats i desinfectats freqüentment. Al final de la
jornada s’ha de netejar i desinfectar tota la maquinària, dispositius i estris
del lloc, tenint especial cura de les superfícies que s’han tocat. Al respecte

s’han de seguir les instruccions de neteja i desinfecció dictades per fer
front a la pandèmia COVID-19
g) Hi ha d’haver carteleria arreu on s’informi a la ciutadania de les mesures
higièniques que s’han d’adoptar
h) Així mateix, s’ha d’informar als placers de les mesures d’higiene a adoptar
i) Si en el decurs de la jornada una persona manifestat símptomes
compatibles com el COVID-19, ha d’abandonar la feina immediatament i
seguir les indicacions que rebi del personal sanitari.
j) En els llocs, només el venedor o venedora de la parada, podrà tocar el
aliments i ho farà sempre portant guants de protecció.
k) També portarà guant de protecció per a l’intercanvi de doblers, i s’evitarà
sempre que sigui possible que les persones que manipulen doblers també
manipulen aliments. Sempre que sigui possible s’evitarà el pagament amb
doblers. Si es fa ús de la TPV, netejar-la després de cada ús.
5. Els municipis que en aquest moment mantenen mercats setmanals més d'un
dia per setmana, podran prendre la decisió de reduir la freqüència a un sol dia
tenint en compte per a això la informació disponible sobre l'afluència a cada un
d'ells, o el manteniment d'aquells amb característiques especials com poden ser
els de productes ecològics.
6. Qualsevol discrepància o dubte concreta serà resolta per la Direcció General de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària.

TERCER. VIGÈNCIA
La present instrucció tendrà efectes a partir de la seva signatura i mantindrà la seva
eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma.
Palma, a
El Conseller de Transició Energètica
I Sector Productius

Juan Pedro Yllanes Suárez

