
 

 

 
Sol·licitud d’inscripció per participar al mercat d e segona mà i d’intercanvi 
del 25 de novembre de 2018 al parc de la Molinada d e Pallejà 
 
Nom i cognoms: DNI: 
Nom de l’entitat que representa (si escau): 
Adreça: 
Correu electrònic: 
Telèfon mòbil de contacte: 
 
 
 
 
 
 
 
Data i signatura 
 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT 
 
1. El mercat està obert a totes aquelles persones que hi vulguin participar, tant a 
nivell individual, com a través d’una entitat o col·lectiu. Les places són limitades i es 
cobriran per estricte ordre d’inscripció. 
 
2. Es tracta d’un mercat de venda de 2a mà i d’intercanvi. No s’admet la venda de 
productes ni articles nous.  
 
3. Els materials que es poden intercanviar o vendre poden ser, entre d’altres: 
joguines, llibres, material escolar, material esportiu, material informàtic, equips 
electrònics, pel·lícules i jocs electrònics, mobiliari de petit format, material de 
puericultura, roba i complements, petits electrodomèstics, parament de la llar, eines 
o articles col·leccionables.  
 
4. En cap cas no es podran intercanviar ni vendre productes alimentaris, animals 
ni productes que puguin ser nocius o perillosos per a la salut o el medi ambient.  
 
5. Horari. El mercat s’iniciarà a les 10.00 h i finalitzarà a les 14.00 h. El muntatge 
de les parades començarà a les 8.30 h i el desmuntatge finalitzarà, com a molt 
tard, a les 15.30 h.  
 
6. El mercat tindrà lloc al parc de la Molinada. Es disposa de zones d’aparcament 
properes. En cas que calgui aturar el vehicle en una zona de càrrega i descàrrega 
per poder descarregar el material, caldrà retirar-lo abans de les 9.30h.  
 



 

 

7. Cada participant tindrà a la seva disposició dos taules i quatre cadires per al 
muntatge de la parada. Es recomana als participants que portin una tela de roba 
per cobrir les taules. Els articles a bescanviar o vendre hauran d’estar exposats en 
el taulell, a excepció dels materials de més volum, que podran estar exposats 
directament al paviment, sense envair les zones de pas. 
 
8. En el moment de desmuntar les parades, els participants s’hauran d’endur tots 
els materials que no hagin pogut bescanviar ni vendre. Les taules i cadires es 
tornaran a l’espai d’emmagatzematge. Així mateix, els residus que s’hagin pogut 
generar s’hauran d’abocar als contenidors corresponents. 
 
9. Amb l’objectiu de poder valorar la quantitat de vendes i/o bescanvis realitzats, 
es demanarà als participants que complimentin una fitxa de dades, on es farà 
constar la quantitat de materials venuts o intercanviats. Aquesta fitxa serà 
proporcionada per l’organització el mateix dia del mercat. 
 
10.  En cas de pluja, el mercat quedarà suspès. L’organització informarà als 
participants sobre una possible nova data.  
 
 


