
 
 

 

 

 

 

NORMES DE SEGONA MÀ DEL PRAT DE LLOBREGAT 

         Data: 14/02/2022 

 

QUAN I ON ES FA EL MERCAT? 

DATES: El primer diumenge de cada mes (excepte gener, juliol i agost) i sempre que les 
condicions meteorològiques ho permetin. 
HORARI: De 9 a 14 hores. 

 
LLOC: Als Jardins del Cementiri Vell. 
 

L'organització es reserva el dret de suspendre el Mercat en cas de pluja intensa i persistent 
que impossibiliti l'arrencada del mateix i el traslladarà al diumenge següent, comunicant-lo 
oportunament a través de la web municipal.  
La suspensió del Mercat per causes meteorològiques o la no assistència de la persona 
participant, per a qualsevol motiu, no donaran dret al retorn dels diners de la inscripció.  

COM  PARTICIPAR? 

Cal omplir el formulari electrònic que hi haurà disponible a la seu electrònica del web 
municipal www.elprat.cat  i fer el pagament de 5€ de la taxa d'inscripció, amb targeta de 
crèdit. 

 
Les inscripcions s'obren el dia 15 de cada mes, a les 10 h i a les 14 h. 
 
Si la inscripció es fa correctament rebreu, de forma automàtica, un correu electrònic de 
confirmació. 
 
Pocs dies abans del Mercat, rebreu un segon correu electrònic amb el número de taula 

assignada automàticament, i les normes de funcionament del mercat. La ubicació de les 
taules pot variar i, per tant, l'organització del Mercat us informarà el mateix dia del Mercat 
del lloc exacte que us correspon. 
Cal portar aquest document obligatòriament el dia del Mercat i podrà ser requerit per 
l'organització. 

QUI POT PARTICIPAR ? 

Les persones majors d'edat i empadronades al Prat. 
No es podrà sol·licitar més d'una taula per família. 
Per fomentar la rotació dels participants, les persones que tinguin parada en un mercat no es 

podran inscriure en el següent. No obstant, en cas que no s’omplin totes les taules en el dia 
d’inscripció, l’endemà a les 10h es suprimirà aquesta limitació.  

QUÈ PORTAR I COM EXPOSAR-HO? 

Productes de segona mà, com: llibres, discs, jocs i joguines, instruments musicals, material 
informàtic, material esportiu, eines, roba i complements, parament de la llar, petits 
electrodomèstics i aparells elèctrics, material de jardineria.  
 
Queda prohibida la venda professional, els estocs procedents de botigues, els productes 
perillosos o nocius per a la salut, els manufacturats artesanalment, els propis de 

col·leccionistes o brocanters, animals i aliments. 
 

 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=ME&viewall=Y


 
 

 

 

 

 

 
 
 

La taula assignada te unes dimensions d'1'80 x 1m i ha de ser suficient per exposar tot el 
que es porti al Mercat. Només s'admetrà que el participant porti un únic suport vertical, en 
cas que ho consideri, per exhibir la roba. Les capses i altres elements d'emmagatzematge no 
podran sobrepassar el perímetre de la taula. En cap cas s'admetrà la presència d'altres 
taules i suports. 

COM GARANTIR EL BON FUNCIONAMENT DEL MERCAT 

Ocupar la taula que s'ha assignat automàticament en el procés de la inscripció i tenir present 
que, en cap cas, s'admetran canvis. 
 

Oficialment el Mercat comença a les 10h. però es podrà accedir a la taula a partir de les 9 h., 
un cop marcades totes les taules amb el número corresponent, mai abans, i desmuntar a 
les 14 h, com a màxim. 
 
Si a les 11 h la persona inscrita no ha arribat, es considerarà deserta la parada i 
l'organització en disposarà lliurement. 
 

Mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir separadament els residus que es generin. 
Cap vehicle pot restar en la zona del mercat durant l'horari de funcionament. 
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica. 


