
Nº REF.: APU.06

DENOMINACIÓ: Mercat Municipal.

AUTOR: Antoni Bartra Boada (Arquitecte Municipal).

PROMOTOR: Ajuntament del Prat de Llobregat.

ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA URBANA.

Edifici entre mitgeres.

CONTEXT: Situat al cor del casc històric, amb façana principal a la Plaça de la 
Vila, i comunicant, amb naus, una sortida al c/ Centre i un altra al c/ 
d'Ignasi Iglésies.
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Nº REF.: APU.06 Mercat Municipal.

Modificació PGM a l'illa del Mercat (A.D. 1999).

Sòl urbà (SU).

Sistema d’equipaments comunitaris i dotacions actuals.

Titularitat: Pública.

Condicions/servituds: No es coneixen.

RÈGIM URBANÍSTIC:

RÈGIM JURÍDIC:

Planejament Vigent:

Classificació:

Qualificació: 7a

Nº FITXA: 06

DESCRIPCIÓ: Edifici format per tres naus entre mitgeres, cobertes amb encavallades 
de fusta, articulades al voltant d'un element de planta octogonal 
irregular, cobert amb estructura metàl·lica. A més d'un cos afegit de 
serveis a sud.
La nau amb façana a la plaça de l'Ajuntament presenta composició 
simètrica amb quatre pilastres rematades amb cornisa i obertures 
verticals. Portal central i dues finestres rectangulars de grans 
dimensions. Tres conjunts de finestres lligades, rematades amb llinda 
horitzontal escalada, formen les obertures de la part superior de la 
façana.
Una cornisa recorre el perfil del capcer, creant un coronament central 
de línies rectangulars.
Les encavallades de fusta suporten corretges també de fusta i coberta 
originàriament de teula àrab, amb grans claraboies.
Resten vestigis de l'ornamentació original en algunes de les parades.
La reforma recent ha suposat la substitució de la teula per una coberta 
metàl·lica, la modificació de la secció de les claraboies. S'han reformat 
totes les façanes exteriors i s h́a introduït una marquesina metàl·lica 
cobrint l'accés principal. També s'han rerformat tot els paraments 
interiors.

Original: Mercat Municipal.

Actual: Mercat Municipal.

ESTAT CONSERVACIÓ: Reformat recentment, es troba en molt bon estat de conservació.

DADES HISTÒRIQUES: El primer projecte de mercat municipal estable s'elaborà al 1916 per 
l'arquitecte municipal Antoni Pascual i Carretero al solar de propietat 
pública situat entre les propietats de Josep Xirinachs i Vilà i Josep 
Pejoan i  Comas a la Plaça de la Vila. Abandonat aquest projecte 
inicial, el nou edifici -al mateix indret-, i avui existent, fou dissenyat el 
1921 per Antoni Bartra i Boada, aleshores també arquitecte municipal, 
i aixecat pel mestre d'obres pratenc Artur Monés i Company. 
Inicialment, només disposava d'una entrada per l'esmentada plaça. 
L'ampliació pel sud-est del solar (fins arrribar al carrer d'Ignasi 
Iglésias) s'efectuà entre el 1934 i el 1944, i per l'est (fins arribar al 
carrer del Centre) entre 1937 i 1944, ja en temps de l'arquitecte 

EVOLUCIÓ D'USOS:



municipal, Joaquim de Moragas i Ixart, fins a dotar-li de les tres 
sortides avui existents.
La darrera reforma (2001), en la que es renovaren els interiors, les 
façanes i les cobertes, fou realitzada pel també arquitecte municipal 
Fernando Domínguez.

Plànol de llicències.
Actes del Ple, 1921. AMP.
Obres Municipals. Capsa 448-7. AMP.
Obres Municipals. Capsa 376. Exp.1/1920.AMP.
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Nº FITXA: 06

ÀMBIT PROTECCIÓ:

EXTERIOR: Cobertes de les tres naus i la façana de la Plaça de la Vila.

INTERIOR: Estructura portant, encavallades, la coberta i les parades originals.

INTERVENCIONS 
URGENTS:

No s'observen.

PROPOSTES 
D'ACTUACIÓ:

Caldria millorar el tractament dels paraments exteriors i de les mitgeres 
del pati d'accés des del carrer Ignasi Iglesias -actualment com a entrada 
de serveis-, i també replantejar-se la posició dels edificis de serveis, per 
aconseguir clarament el lligam entre els tres carrers que connecta el 
Mercat.

ENTORN/ 
NORMATIVA:

El pas pel seu interior permet creuar la ciuculació peatonal dels tres 
carrers que defineixen aquesta illa.

CONSIDERACIONS 
SOBRE L'ÚS:

Manteniment de l'ús actual o d'altres compatibles.

OBSERVACIONS: Cal destacar aquest edifici per tractar-se del mercat tradicional de la vila. 
La façana principal li atorga un caràcter representatiu, tot i tarctar-se de 
d'un edifici entre mitgeres.

PROTECCIÓ APU.06

Escala: Protegit. Per a enderrocar. Substituïble. Entorn protegit.

Mercat Municipal.
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