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CONDICIONS D’ÚS PEL BON FUNCIONAMENT DEL MERCAT  
D'INTERCANVI I VENDA D'OBJECTES DE SEGONA MÀ DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES  
 
1. El mercat d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà és un espai que té per objectiu 
donar una nova vida als productes, practicar les 3 R: REDUIR, REUTILITZAR I 
RECICLAR, així com promoure el consum responsable i la desmaterialització, és a dir, 
fer més amb menys.  
 
Al mercat es podrà intercanviar, regalar, comprar o vendre entre particulars objectes de 
segona mà.  
 
2. Pot participar qualsevol persona, major de 18 anys, preferentment la ciutadania de 
Sant Fruitós de Bages. I es pot fer de manera individual o en representació d’una 
associació.  
 
3. La participació és gratuïta.  
 
4. Per participar i exposar en una parada els objectes propis al Mercat de Segona Mà i 
d’intercanvi cal fer la inscripció a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: de forma 
presencial, per telèfon o bé a través de la pàgina web.  
 
5. Les persones inscrites al mercat facilitaran les seves dades bàsiques i indicaran el 
tipus de materials que portaran i han d’acceptar les normes de funcionament.  
 
6. 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 dels organitzadors.  
 
7. Els articles que es podran intercanviar o vendre han d’estar en bon estat i tenir una 
qualitat mínima.  
 
8. Els articles que es podran intercanviar o vendre són, entre d'altres, els que es 
relacionen a continuació:  

• Llibres  
• Mobles  
• Discs, CDs i DVDs  
• Jocs, joguines, disfresses...  
• Pel·lícules  
• Instruments musicals  
• Material informàtic  
• Material esportiu  
• Eines  
• Roba i complements  
• Materials per nadons i infants  
• Parament de la llar  
• Mobles  
• Electrodomèstics i aparells elèctrics  
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• Fòssils, minerals, monedes, segells i altres productes col·leccionables  
• Material de jardineria  

 
9. 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 neteja dels espais públics. 
Tampoc es podran intercanviar o vendre animals ni aliments.  
 
10. Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, 
així com la venda professional.  
 
11. Les persones que tinguin assignades les parades són responsables dels seus 
objectes, inclosos el transport i col·locació i de la recollida una vegada finalitzat el 
mercat. També seran responsables dels danys que puguin causar.  
 
12. Les persones inscrites han de personar-se el dia de celebració del mercat entre les 
9.00 i 2/4 de 10 al punt d’informació del mercat, 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 
de la parada ben visible, i se’ls indicarà del lloc exacte d’ubicació per ordre d’arribada.  
 
13. En l’horari de funcionament del mercat no es podrà accedir al mateix amb vehicle.  
 
14. El desmuntatge es farà en finalitzar el mercat. A partir d’aquesta hora es podrà 
accedir amb vehicle a l’interior de l’espai.  
 
15. S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també del 
seu entorn. S’hauran de recollir tots els residus i dipositar-los als contenidors adequats 
per a cada fracció.  
 


