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NORMATIVA / FUNCIONAMENT
-Es realitza el primer diumenge de mes, en el passatge de Ponent i la Pl. Salvador Dalí del barri del
Cros d’Argentona.
-Horari: 9h a 14h; muntatge: 7’30h a 9h ; desmuntatge: 14h a 15’30h
-Places limitades: Es reserva per e-mail o per whatsapp, o telèfon.
-No es pot vendre menjar, begudes, materials inflamables, ni explosius ( petards, bengales, bombones
de gas etc..)
-L'organització es reserva el dret a acceptar qualsevol material que cregui que no és adequat per al bon
funcionament del mercat.
-Cada participant és responsable dels seus objectes, i de la seva procedència.
-Es obligatori portar taula per a muntar parada. S'ha de cuidar la presentació de la parada.
-El material necessari per a muntar l'ha de portar cada paradista.
-Els cotxes podran entrar per a carregar i descarregar en l'horari establert per a això, quedant
estrictament prohibit entrar abans de l'horari, ni després.( 7’30h a 9h / 14h 15’30h).Els danys
ocasionats amb els cotxes seran responsables els paradistes.
- No es pot accedir amb cotxe a través del mercat de fruites i verdures (Passatge de Ponent)
-Quan s'entra a carregar cotxes s'ha d'haver desmuntat la parada i tenir-ho tot apunto per a carregar,
perquè sigui àgil, per a no crear aglomeracions de cotxes.
-Respectar els limitis de cada parada i els passos intermedis.
-La parada ha de quedar totalment neta, no es pot deixar escombraries ni fustes, ni en la parada ni en el
contenidor de vidre ni en les papereres.
-Cada paradista s’ha d’emportar les escombraries que generi, ja que en aquesta zona no hi ha
contenidors,(només hi ha de vidre), les papereres, no són per a tirar escombraries, sol papers, gots de
cafè, etc. I si ja estan plenes, no es deixa les escombraries en el terra. CADA PARADISTA S’HA
D’EMPORTAR LES SEVES ESCOMBRARIES.
-S'ha de respectar al màxim els horaris.
-Quan s'arribi al mercat, es busca la persona de l’organització, que portarà armilla groga, per assignar
la parada. No es pot posar en cap parada per lliure, només si s'ha acordat amb l’organització.
-En cas anul·lació per causes alienes a l'organització, el dia abans s’avisaria a la nit, pels canals de
contacte: whatsapp, mail,telèfon. Si és el mateix dia s'avisarà abans de començar el mercat, i les
mesures a prendre, com si és convenient començar una mica més tard. Si el mercat s'anul·la abans de
les 10h no es cobrarà.
-Els paradistes, estan obligats, a venir, ja que han fet una reserva, si no es ve i no s'avisa amb quatre
dies d'antelació. S’haurà de fer efectiu el pagament de la parada igualment. Si anul·la dues vegades
perdrà la plaça.
Es donarà una quota que s'abonarà el mateix dia del mercat.

