
Direcció General de Comerç
Mercats amb entorn delimitat

Les limitacions d'horaris establertes per la Llei 11/2001, de 15 de gener, de comerç, no
s'apliquen als mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats pels ajuntaments i als
establiments del seu entorn immediat, degudament delimitat per la corresponent entitat
local.

Els mercats dels diumenges amb entorn delimitat que hi ha actualment a les Illes Balears es
troben tots a l'illa de Mallorca, i són els següents:

Exp. Municipi Entorn delimitat

36 Alcúdia Tot el terme municipal
14 Consell Tot el terme municipal
09 Felanitx Nuclis urbans de Felanitx, Portocolom, s’Horta i Cas Concos
11 Inca Tot el terme municipal
31 Llucmajor Tot el nucli de Llucmajor

06 Manacor Del nucli urbà de Porto Cristo, la plaça del Carme  i carrers adjacents:
c/ Sant Simó i Cristòfol Colom; el carrer Port; el carrer Bordils i el
carrer Sant Jordi.

26 Muro Tot el nucli urbà i zona costanera del municipi

23 Sa Pobla: Carrer Major, entre c/ Goleta i c/ Misteri i entre c/ Curt i c/ Misteri;
carrer Misteri, entre c/ Mercat i c/ de la Pau; carrer Plaça, entre plaça
de la Constitució i c/ Gran; carrer Gran entre c/ Plaça i c/ Curt; carrer
Curt entre c/ major i c/ Gran.

24 Pollença: Tot el terme municipal de Pollença, excloent el sector UP-4/A 
(polígon industrial)

30 Santa Maria: Nucli urbà del municipi

33 Valldemossa: aparcament municipal, avinguda de Palma, jardins del rei Joan Carles
I, plaça de Campdevànol, carrer de la Via Blanquerna, plaça de
Ramon Llull, plaça de la Cartoixa, Carrer de Jovellanos, plaça de
Rubén Dario, plaça de la Miranda des Lledoners, camí antic a Palma,
carrer d’Uetam, Carrer de Nicolau Calafat, carretera Vella, carrer de la
Rosa (tram superior), carrer Vell,  carrer d’Uruguai, carrer de Chopin,
carrer del Canonge, plaça de Bartomeu Estaràs, Carrer de la pintora
Pilar Montaner, carrer de Joan Miró, Carrer de l’ermità Joan Mir de la
Concepció, carrer de Son Gual i carrer de Ramon Gual des Mur.

(Resolució del director general de Comerç de 15 de gener de 2008, per la qual s'actualitza la publicació dels
entorns immediats de mercats delimitats per les corresponents entitats locals, publicada en el BOIB núm. 13, de
26 de gener de 2008).
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