
SOL·LICITUD  LLOGUER PARADA 
NORMATIVA MERCAT SEGONA MÀ GRANOLLERS                                           

 
 
NOM _____________________  COGNOMS ___________________________________________ 
 
ADREÇA ____________________________________________ MUNICIPI____________________ 
 
DNI: ____________________________ 
 
TELF CONTACTE _________________________   E-MAIL _________________________________ 
 
         FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA / FUNCIONAMENT 
- L’organització es reserva el dret d’admissió al mercat. 
- L’incompliment d’aquestes normes pot ser motiu d’expulsió del mercat.Prenent les 
mesures oportunes per l’expulsió. 
- Mercat d’objectes usats o fets amb material reciclat. 
- No es pot vendre menjar, begudes,materials explosius (petards, bengales,utensilis 
de gas...),materials inflamables. L’organització es reserva el dret a acceptar 
qualsevol material que cregui que no es adient pel bon funcionament del mercat. 
No es permès la venda de qualsevol tipus d’armes. 
- Cada participant és responsable dels seus objectes, i de la seva procedència, del 
transport i col·locació, com de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat. 
- El material necessari pel muntatge de la parada anirà a càrrec de cada 
participant: taules, cadires,penjadors, etc tenint cura amb la presentació dels 
productes i la parada en general 
- L’organització no es fa responsable en cas de robatori, pèrdua o trencament dels 
objectes, material exposat a les parades. 
- El mercat es realitza el TERCER dissabte de cada mes, al carrer Esteve Terrades  
- Places limitades 
- Horari:  del mercat de 8’30 a 13’30h. 
                muntatge: de 7 a 8’30h.  
                desmuntatge: de 13’30 a 14’30h. 
 
La càrrega i descàrrega ha de ser ràpida i fluida per tal d’evitar aglomeracions de 
vehicles i gent. L’incompliment dels horaris d’entrada i sortida dels vehicles serà 
motiu d’expulsió del mercat . 
  
Desmuntatge parada: els cotxes no poden entrar al Mercat abans de les 13’30h. A 
les 14’30h l’espai ha de quedar lliure i net. Dins l’espai del mercat es disposa de 
contenidors per deixar la brossa.  
Abans d’entrar el cotxe per carregar s’ha de tenir la parada totalment desmuntada i 
preparada per carregar.  
 
 
 



 
 
Respectar al màxim els horaris marcats.  
 
Quant s’arriba el mercat es te que buscar la persona de l’organització que portarà 
una hermilla reflectant,perquè assigni les parades, no es pot posar per lliure, ni abans 
de les 7h, a no ser que ho hagin acordat amb l’organització. 
 
 
En cas d’anul·lació per causes alienes a l’organització: el mercat es realitzarà el 
quart dissabte del mes. En cas que l’anulació fos el dia abans del mercat 
l’organització avisarà per e-mail a tots els participants de l’anul·lació i la nova data. 
Si es el mateix dia s’avisarà a les 6’30h de les mesures a prendre, el mercat podria 
començar més tard. Si el mercat s’anul·la abans de les 10h  es realitzarà un altre dia 
sense cap cost addicional. 
 
 
SOL·LICITUD PARADA 
 

- Sol·licitar el num de parada a través d’e-mail o telèfon mòbil. 
- Cada participant pagarà una quota el mateix dia del mercat un cop 

muntada la parada. 
- Parada de 3 x 3m 
- Respectar el límits marcats per cada parada.  
- Els paradistes que no avisin amb temps i que a les 8’30h no estiguin en el 

mercat perdran la plaça. 
 
 
 
Granollers, novembre 2015 
 
 
 
 


