
 

BASES GENERALS PER A L’OBTENCIÓ DE PERMÍS PER A L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI 
PÚBLIC AMB MOTIU DE PARTICIPACIÓ AL MERCAT DE SEGONA MÀ I 

INTERCANVI. 

Condicions generals del mercat de segona mà i intercanvi a Santa Margarida i 
els Monjos. 

1. El Mercat de segona mà i d’intercanvi és un espai amb l’objectiu de donar una 
nou ús als objectes, per tal de reduir, reutilitzar i reciclar, fomentant el consum 
responsable. Al mercat es podrà intercanviar, regalar, comprar o vendre entre 
particulars objectes de segona mà el dia, al lloc i horaris decidits per 
l’Ajuntament.  

2. El mercat es realitzarà a la població de Santa Margarida i els Monjos, el diumenge 
22 de setembre a la Plaça Pau Casals.  

3. Pot participar qualsevol persona majors de 16 anys.  
4. Per participar i exposar en una parada els objectes propis al Mercat de segona 

mà cal fer inscripció a través del formulari que es posarà a disposició a la pàgina 
web de l’ajuntament.  

5. Les persones que es vulguin inscriure al mercat facilitaran les seves dades 
bàsiques i indicaran el tipus de material que portaran.  

6. L’ajuntament disposa d’un número limitat de taules i cadires que s’assignaran 
entre les persones participants (si s’escau). Es prioritzarà a la ciutadania de Santa 
Margarida i els Monjos, en el cas que s’arribés a la disponibilitat màxima.  

7. Horari:  
Muntatge: de 8.30 h a 9.30 h.  
Una vegada arribats a la Plaça Pau Casals se us assignarà el número de la parada 
i es pagarà la taxa corresponent. No es pot deixar el cotxe dins la plaça.  
Mercat: de 10 h a 14 h 
Desmuntatge: de 14 h a 14.30 h.  
Els cotxes no podran entrar a la plaça abans de les 14 h i s’haurà de deixar l’espai 
lliure i net a les 15 h. No es podrà deixar cap tipus de brossa, caixa, etc. 

8. Les operacions de càrrega i descarrega, a l’espai destinat per aquest fi, s’ha de 
realitzar amb la màxima celeritat i fluïdesa per tal d’evitar aglomeracions.  

9. Hauran de portar el DNI o NIE que hauran de mostrar a algun membre de 
l’organització.  

10. Els articles que es poden intercanviar o vendre han d’estar en bon estat, ja que 
la voluntat del mercat és donar un nou ús als objectes i reutilitzar-los.  

11. Els objectes que es poden intercanviar o vendre són, entre d’altres, els següents:  
 Llibres. 
 Mobles. 



 Discs, DVD’s... 
 Instruments musicals. 
 Material informàtica. 
 Eines.  
 Material per a nadons i infants.  
 Parament de la llar. 
 Material esportiu. 
 Altres. 

12. En cap cas es podrà intercanviar o vendre: 
 Productes perillosos o nocius per la salut, pel benestar de la població, el 

medi ambient o la qualitat i neteja dels espais públics.  
 Animals.  
 Aliments. 
 Productes o restes d’estoc. 
 Materials explosius o inflamables 

13. L’organització es reserva el dret a no acceptar qualsevol material que cregui que 
no és adient pel mercat.  

14. Queda totalment prohibida la venda de productes que no diguin de segona mà, 
així com la venda professional.  

15. L’Ajuntament pot canviar l’emplaçament i la dimensió de les parades quan així 
ho cregui convenient i sempre amb previ avís.  

16. L’ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del 
mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.  

17. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell 
amplificador o similar.  

18. S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com el seu 
entorn. A la finalització del mercat s’ha de recollir selectivament tots els residus.  

19. L’organització no es fa responsable en cas de robatori, pèrdua o trencament dels 
objectes, material i material exposat a les parades.  

20. L’incompliment de les bases pot ser motiu d’expulsió del mercat, prenent les 
mesures oportunes.  

21. Per  formalitzar del tot la inscripció cal que feu l'ingrés de 1€ per metre lineal 
que s'abonarà el mateix dia del Mercat de segona mà i intercanvi. 

22. La setmana de celebració del mercat rebreu un correu informatiu amb les 
principals recomanacions per muntar. Qualsevol dubte us podeu enviar un e-
mail a economiasocial@smmonjos.cat 
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