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ANNEX II 

 

REGULACIÓ DELS HORARIS DELS MERCATS MUNICIPALS 

  

I. HORARI DE VENDA I ACTIVITAT 

 

a) Mercat Sant Salvador 

Horari de venda 

De dilluns a dissabte de 9h a 21h.  

Els/les paradistes tindran la possibilitat de tancar la seva parada per descans 

del personal de 14.00 a 17.00 hores i el dilluns, ja sigui tot el dia o mitja 

jornada. 

 

Horari d’activitat del mercat 

Parades: De dilluns a dissabte de 6h a 22h. 

Superfície comercial: De 00h a 22h  

En cap cas està permès interferir amb el descans dels veïns. 

 

b) Mercat de la Carn 

Horari de venda 

De dimarts a divendres de 8.30h a 14h 

Dijous i divendres de 17h a 20.30h 

Dissabtes de 7h a 14h 

L’horari de venda és d’obligat compliment en la seva totalitat per totes les 

parades del mercat 

Horari de la terrassa del mercat 

De dimarts a diumenge de 8.30 a 23.30h 

Horari del Restaurant 

De dilluns a diumenge de 13 a 16h  

De dijous a diumenge de 19.30 a 23.30h 

Horari d’activitat del mercat 

Parades: De 6 a 22h 

Terrassa: De 7 a 00h 

Restaurant: De 6 a 01.00h 
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II. CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

Els horaris per a la càrrega i descàrrega interior i exterior són els següents: 

 

a) Mercat Sant Salvador 

La càrrega i descàrrega interior es realitzarà, sempre a la zona destinada a tal efecte, 

entre les 6’00 i les 8’30 hores, essent també permesa, en cas necessari, entre les 

21’00 i les 22’00 hores, una vegada tancat al públic el recinte del mercat municipal. En 

cas de necessitat, i als efectes de reposició de gènere, es podrà permetre 

excepcionalment en un horari diferent a l’esmentat, utilitzant el temps mínim 

indispensable. 

Els espais i horaris de càrrega i descàrrega exteriors, són els habilitats per 

l’Ajuntament de Vilafranca, amb la corresponent senyalització horària. 

 

b) Mercat de la Carn 

La càrrega i descàrrega es realitzarà de dilluns a divendres de 7h a 8.30h i de 14.30 a 

17.00. 

Els dissabtes o dies de mercat setmanal, la càrrega i descàrrega en cap cas pot 

interferir amb l’activitat del mercat no sedentari. 

Els espais i horaris de càrrega i descàrrega exteriors, són els habilitats per 

l’Ajuntament de Vilafranca, amb la corresponent senyalització.  

 

 

 


