Inscripció al Mercat de segona mà i intercanvi
Torrelles de Llobregat
Data: 14 de novembre de 2015.
Horari obertura: de 10’30h a 14h.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament i Carrer Major.
Aquesta iniciativa promoguda per l'Ajuntament, pretén afavorir els comportaments
sostenibles i el consum responsable mitjançant la pràctica de les "3 R": reduir, reutilitzar i
reciclar.
Nom i cognom
Adreça
Telèfon de contacte
Correu electrònic

Quinsobjectes vendràs o vols intercanviar?

□ CONEC I ACCEPTO les normes del funcionament del Mercat de Segona mà i intercanvi.
DNI:
Data:
Signatura:

Aquesta activitat s’emmarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
Pots trobar més informació a: www.ewwr.eu

Bases generals per la participació
MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI
En que consisteix?
El Mercat d’ intercanvi i segona mà és un mercat
d’objectes usats, que organitza l’ Ajuntament de
Torrelles de Llobregat dins l’Espai de Medi Ambient en
el Marc de la festa Major de Sant Martí i la Setmana
Europea per la Prevenció de Residus.
Qui hi pot Participar?
La participació és oberta a tota la ciutadania
empadronada. Es pot fer demanera individual o en
representació d’una entitat o associació. Està
prohibida la participació de professionals del comerç.
Les inscripcions són limitades.
Com es pot fer?
Per participar-hi, cal omplir aquesta inscripció,
presencialment a l’Ajuntament o a través d’un correu
electrònic a mediambient@torrelles.cat, degudament
signat.
La inscripció és immediata i per rigorós ordre
d’entrada.
Les inscripcions quedaran tancades el 12 de
novembre, o quan s’acabi les places.
Condicions:
• Les parades no tenen cost econòmic.
•És permesa la venda, la compra, el regal i l’
intercanvi.
• Queden exclosos els productes alimentaris, animals
o saldos.No es podran intercanviar o vendre
productes perillosos o nocius per la salut, benestar de
la població, medi ambient o la qualitat i neteja dels
espais públics.
•Els productes que es posen a la venda han d’estar en
bon estat i han de complir les condicions de seguretat
i higiene que estableixi la norma sectorial específica.
• La parada son taules que proporciona l’Ajuntament
(2mx 0,80m). Un per participant. En cas de
possibilitats, es podran repartir mes taules als que ho
sol·licitin.

• Es permet la utilització de penjadors de roba,
sempre i quan es respecti l’espai assignat, però en
cap cas s’autoritza penjar cap objecte en els arbres,
fanals o mobiliari urbà.
•No es poden deixar els objectes directament a terra,
excepte quan aquests sigui difícil col·locar-los d’un
altra manera.
• Cada participant és responsable dels seus objectes,
tant del transport i col·locació, com de la seva
recollida una vegada finalitzat el mercat.
• L’horari del mercat és de 10,30 a 14 h. De 8 a 10h
es pot muntar la parada, i a les 15h l’espai ha d’estar
net i lliure.
• En cas de no poder assistir, caldrà comunicar-ho
amb una antelació mínima de 48h per tal de poder
assignar l’espai a un altre interessat.

Instruccions per al bon funcionament del Mercat
• Ocupar la taula que s'ha assignat automàticament i
tenir present que, en cap cas, s'admetran canvis.
• Només s'admetrà que el participant porti un suport
vertical, en cas que ho consideri, per exhibir la roba.
Les capses i altres elements d’emmagatzematge no
podran sobrepassar el perímetre de la taula. En cap
cas s'admetrà la presència d'altres taules i suports
• Accedir a la taula a les 9 h, mai abans, i desmuntar a
les 14,30h, com a màxim. Si a les 9 h la persona
inscrita no ha arribat, es considerarà deserta la
parada i l'organització en disposarà lliurement.
• Mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir
separadament els residus que es generin.
• Queda prohibida qualsevol mena de
publicitat acústica.

