CONDICIONS GENERALS DEL MERCAT DE SEGONA MÀ
I D’ INTERCANVI A VALLDOREIX
Pot participar qualsevol persona, preferentment la ciutadania del municipi de Sant
Cugat del Vallès, majors de 18 anys.
Per participar i exposar en una parada els objectes propis al Mercat de Segona Mà i
d’intercanvi cal fer la inscripció prèvia
Les persones inscrites al mercat facilitaran les seves dades bàsiques i indicaran el
tipus de materials que portaran.
Les persones inscrites que hagin tingut confirmació han de personar-se el dia de
celebració del mercat entre les 9.00 i les 10.00 h al punt d’informació del
mercat, amb el seu DNI i full de confirmació d’inscripció. Al punt d’informació es
facilitarà el número d’inscripció a mode d’identificació que hauran de col·locar en un
lloc de la parada ben visible, i s’indicarà del lloc exacte d’ubicació.
Les persones que no s’hagin inscrit prèviament al mercat, podran participar-hi
sempre i quan hi hagi llocs disponibles i/o parades lliures, prèvia autorització de
l’EMD de Valldoreix .L’organització realitzarà inscripcions en el mateix dia del mercat
a partir de les 9.30 hores, realitzaran allí mateix l’assignació d’espais i identificació.

Els articles que es poden intercanviar o vendre són, entre altres, els següents:
Llibres
Mobles
Discs, DVD’s
Pel·lícules
Instruments musicals
Material informàtic
Eines
Roba i complements
Material per a nadons i infants
Parament de la llar
Mobles

Electrodomèstics i aparells elèctrics
Material esportiu
Jocs, joguines i disfresses
Monedes, segells i altres productes
col·leccionables
Material de jardineria i compostatge
Plantes
Productes d’elaboració pròpia, no
alimentaris
Altres.

En cap cas podran intercanviar-se o vendre:
a. Productes perillosos o nocius per la salut, pel benestar de la població, el medi
ambient o la qualitat i neteja dels espais públics.
b. Animals
c. Aliments.
d. Productes o restes d’estoc nous.
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Tant les instal·lacions com els productes intercanviables han de complir les
condicions de seguretat i higiene que estableixi la norma sectorial específica.
Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona
mà, així com la venda professional.
Les operacions de càrrega i descàrrega, a l’espai destinat per aquest fi, s’han de
fer amb la màxima celeritat i seran permeses fins 20 minuts abans de l’hora oficial
d’obertura del mercat (Obertura a les 10 hores). Els productes de cadascuna de les
parades han d’estar recollits 30 minuts després del tancament oficial del mercat
(tancament a les 14 hores).
S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també
del seu entorn. En finalitzar el mercat s’han de recollir selectivament tots els residus
i lliurar-los al gestor autoritzat o al servei de recollida municipal de la manera que
L’EMD de Valldoriex estableixi.
COMPTE BANCARI:

Banc de Sabadell
0081-0646-39-0001011803
Import 10 euros
TERMINI D’INGRÉS: 12 de març de 2013
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