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APROVACIÓ DE PLANS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA
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RESTABLIMENT DELS MERCATS DE VENDA AMBULANT AMB DETERMINADES
RESTRICCIONS
A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
I.

II.

III.

Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària per la
COVID-19, es va limitar de forma important l’activitat de mercats de venda ambulant,
per la qual cosa mitjançant un decret de Batlia de data 16/03/2020, es va mantenir
amb notables restriccions, els mercats de productes alimentaris i de primera
necessitat.
Després d’entrar en la fase 1 del procés de desescalada, mitjançant el Decret
2020001769, de 18 de maig, es va disposar la reobertura dels mercats de venda
ambulant, encara amb importants restriccions i condicions, entre les que destaquen
la limitació a un màxim del 25% de les parades existents abans de la declaració de
l’estat d’alarma, i la col·locació de les parades a una distància mínima de dos metres
entre elles.
En el BOIB núm. 96, de 20 de juny, es publica l’acord del Consell de Govern de 19
de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de mesures excepcionals de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
una vegada superada la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
En aquest Pla de mesures s’estableix que en els mercats ambulants s’ha de garantir
la limitació al 75% dels llocs habituals autoritzats, i que els ajuntaments poden
augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta
activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació, i han
d’establir requisits de distanciament entre parades i condicions de delimitació del
mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i la distància mínima interpersonal entre
treballadors, clients i vianants.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Restablir la realització dels mercats de venda ambulant que es venien
realitzant abans de la declaració de l’estat d’alarma, i sotmetre’ls a les següents condicions i
restriccions:
- Es podran autoritzar fins a un màxim del 75% dels llocs habituals autoritzats, i
s’haurà de realitzar la reordenació necessària per optimitzar la superfície disponible.
- La distància entre paradetes no podrà ser inferior a 1,5 metres.
- En el mercat de productes de segona mà del passeig de Jaume III, i per tal de poder
optimitzar l’espai respectant les mesures de seguretat, l’amplada de les paradetes no
podrà superar els 2 metres.
- En els mercats de caire generalista l’Ajuntament, sense necessitat de dictar un nou
decret, podrà establir una longitud màxima de les parades amb el propòsit de donar
les màximes oportunitats de muntar els llocs i les parades. En cas que s’adopti
aquesta mesura, serà anunciada amb prou antelació i només romandrà vigent
mentre hi hagi establerta una distància mínima de seguretat.
Segon. Mantenir vigents la resta de condicions establertes en el Decret 2020001769,
i que són les següents:
 Els llocs seran atesos per personal amb condicions sanitàries òptimes, sense
presentar cap símptoma de febre, tos, mucositat o dificultat respiratòria.
 S’adoptaran mesures higièniques per dispensar els aliments, i queda prohibit que els
clients puguin tocar-los o manipular-los si no s’han desinfectat prèviament les mans o
duen guants. Els productes que sigui absolutament necessari emprovar-se, s’hauran
de desinfectar després del seu ús en cas de roba, i abans del seu ús i davant el client
en cas de bijuteria i similar.
 Es recomana l’ús de pantalles de vinil com a mesura de separació entre els
productes i el públic, per evitar el contacte, o el plastificat individualitzat de cada
producte.
 L’Ajuntament podrà suspendre el dret a muntar un lloc o parada a aquelles persones
que, a parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi ateses les
condicions de la parada o per l’incompliment de les normes bàsiques de prevenció.
 L’ús de mascareta i guants s’haurà de fer de conformitat amb la normativa estatal.
Tercer. Mantenir els criteris d’adjudicació dels llocs i les parades establert a l’apartat
Quart del Decret 2020001769.
Quart. Comunicar la present resolució a la Direcció General de Comerç de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, als efectes escaients, i publicar-la
al BOIB i al web de l’Ajuntament de Llucmajor.
Llucmajor, en la data de la signatura electrònica
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