CONDICIONS D’ÚS PEL BON FUNCIONAMENT DEL
MERCAT DE VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ DE GAVÀ
1. El mercat de venda d’objectes de segona mà és un espai que té per
objectiu donar una nova vida als productes, fent èmfasi a promoure un
consum responsable incidint en la importància de la pràctica de les 3R:
REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR. Al mercat únicament és podrà
intercanviar, regalar, comprar o vendre objectes de segona mà.
2. Pot participar qualsevol persona o entitat, preferentment de Gavà. Els
responsables de la parada han de ser majors de 18 anys.
3. Per participar al Mercat de 2a Mà muntant una parada cal fer la preinscripció mitjançant el registre d’una instància que podreu omplir a la
pàgina

www.gavaciutat.cat

o

presencialment

a

l’OAC.

Només

s’acceptaran inscripcions fetes mitjançant el el registre d’una instància.
L’assignació de parades es farà per ordre de pre-inscripció prioritzant la
participació dels ciutadans empadronats a Gavà. L’inscripció al mercat
es gratuïta.
4. S’enviarà un missatge de correu electrònic per informar als pre-inscrits si
se’ls ha assignat parada, si és el cas se’ls contactarà per tal de que
confirmin la seva assistència. Els participants que no hagin obtingut
parada quedaran en llista d’espera.
5. Rotació de participants, els ciutadans i ciutadanes a qui s’hagi adjudicat
una parada al mercat anterior i facin la inscripció per al següent,
passaran directament a la llista d’espera. Un cop cobertes les places
amb participants que no van obtenir plaça en l’anterior mercat, es
repartiran les parades als ciutadans que estiguin a la llista d’espera per
ordre de sol·licitud.
6. En el moment de fer la pre-inscripció els participants facilitaran les seves
dades bàsiques i els materials que portaran el dia de la celebració del
Mercat de 2a Mà.
7. Els articles que es podran vendre són, entre d’altres, els que es
relacionen a continuació:

-

Llibres

-

Mobles

-

Discs, CDs i DVDs

-

Jocs, joguines, disfresses...

-

Instruments musicals

-

Material informàtic

-

Material esportiu

-

Eines

-

Roba i complements

-

Materials per nadons i infants

-

Parament per a la llar

-

Electrodomèstics i aparells elèctrics

-

Minerals, monedes, segells i altres productes col·leccionables.

-

Material de jardineria

7. Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de
segona mà, així com la venda professional i d’artesania. No es permesa
la venda i intercanvi de productes artesanals fabricats amb materials
reutilitzats.
8. En cap cas es podran intercanviar o vendre productes perillosos o
nocius per la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la
qualitat i la neteja dels espais públics. Tampoc es podran intercanviar o
vendre animals ni aliments.
9. L’Ajuntament de Gavà cedirà als participants una taula i dues cadires.
Els participants que ho creguin convenient podran muntar una carpa
pròpia, tenint en compte que l’espai reservat per cada parada es de 3x3
metres i no es poden sobrepassar aquests límits. L’organització es
reserva el dret de retirar aquells sistemes d’exposició o carpes que es
cregui que no són segurs, sobrepassin els límits o
molèsties o danys.

puguin causar

10. Els articles que s’exposin i venguin a les parades han d’estar en bon
estat i tenir una qualitat mínima. Només s’admetrà un suport vertical per
parada, i en cap cas es podrà sobrepassar els límits marcats per cada
parada ni ocupar la zona de pas.
11. Les persones inscrites han de presentar-se el dia de la celebració del
mercat entre les 9.30 i les 10.15 h al punt d’informació, amb el seu DNI.
Al punt d’informació es facilitarà el número d’inscripció a mode
d’identificació que hauran de col·locar en un lloc ben visible a la parada, i
se’ls indicarà del lloc exacte d’ubicació.
12. En horari de funcionament del mercat no es podrà accedir al mateix amb
el vehicle. Hi haurà un espai reservat per càrrega i descàrrega, on els
participants podran restar-hi no més de 15 min. Al finalitzar el mercat els
participants podran accedir a la zona del mercat per carregar.
13. Els participants hauran de tenir cura de la neteja de la parada que es té
assignada, així com també el seu entorn, i recollir selectivament els
residus que es generin. Amb l’objectiu d’evitar generar més residus dels
estrictament necessaris, convidem als participants a no utilitzar bosses
de plàstic.
14. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració
del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.
15. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.

Per a més informació:
Ajuntament de Gavà
Departament de Medi Ambient
932639100 ext 9724 (de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30)
comunicacioambiental@gava.cat

