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CONDICIONS DE LA SETENA EDICIÓ DEL MERCAT DE SEGONES OPORTUNITATS D’ALELLA  

 
1. El Mercat de Segones Oportunitats és un projecte que vol treballar diversos objectius: donar una nova vida als 
objectes practicant les 3R (REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR), promoure el consum responsable de la ciutadania, donar 
una oportunitat als nous artesans i artistes locals no professionals i oferir un espai a les entitats i centres escolars per 
donar-se a conèixer i per autofinançar algunes de les seves activitats.  
 
2. Aquesta setena edició es realitzarà el dia 29 d’abril de 2017 de 10 a 15 h en la Plaça d’Antoni Pujadas. Al mercat 

es podrà intercanviar, regalar, comprar o vendre objectes de segona mà, productes de creació pròpia (artesania i 
obres artístiques) i articles de marxandatge. Les persones implicades en cada acord de venda, compra, intercanvi o 
regal es faran responsables de les decisions preses.  
 
3. Pot participar-hi qualsevol persona major de 16 anys, entitat o centre escolar, preferentment d’Alella. En el cas de 
sol·licitants d’altres municipis, el criteri de prioritat per ser acceptats serà la proximitat geogràfica. 
 
4. Per participar i exposar en una parada els objectes propis al Mercat de Segones Oportunitats, cal fer la inscripció 
prèvia telemàticament per internet a través de la pàgina www.alella.cat/tràmits,  de forma presencial a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Alella o en qualsevol altre mitjà establert legalment, i realitzar l’autoliquidació 
de la taxa estipulada a l’article 6.1.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 16 de l’any 2017 (3€ al dia per cada m2), davant 

l’oficina d’Alella de l’ORGT, del 3 d’abril fins al 24 d’abril del 2017. 
 

l’Ajuntament, per raons d’organització, es reserva el dret d’ampliar el termini per a presentar sol·licituds. En aquest 
supòsit, es publicarà l’ampliació del termini al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 

5. En cas que alguna persona o entitat inscrita renunciï a participar al mercat, una vegada ja hagi realitzat 
l’autoliquidació, haurà de notificar la renúncia per escrit abans de l’autorització efectiva per part de l’Ajuntament 
(s’entendrà per autorització efectiva la data del Decret de l’Alcaldia que aprova la participació de les persones i de les 
entitats a la setenaa  edició del Mercat de Segones Oportunitats). En aquest cas, l’organització retornarà l’import 
satisfet. Si la renúncia es produeix més tard de la data d’autorització, suposarà la pèrdua del dret a qualsevol 
reintegrament.  
 

6. Les persones inscrites al mercat de forma individual o en representació d’una entitat o centre escolar, hauran 

d’indicar a la instància les seves dades bàsiques, el número de metres quadrats sol·licitats i el tipus d’articles que 
portaran.  
 

7. L’espai atorgat per a cada parada serà de 2 metres quadrats (2m x 1m). Si un participant necessita més espai per 
poder exposar tot el que vol portar, podrà sol·licitar un màxim de 6 metres quadrats (6m x 1m).  
 
8. Les persones inscrites que hagin tingut autorització han de presentar-se el dia de la celebració del mercat entre 
una hora i mitja o mitja hora abans de l’obertura al punt d’informació del mercat, amb el seu DNI i la instància 
presentada a l’Ajuntament juntament amb l’acreditació del pagament de la taxa. Al punt d’informació se’ls indicarà el 
lloc exacte on hauran de col·locar la parada. Cada participant és responsable dels seus objectes, tant del transport i 
col·locació, com de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat. 
 
9. L’Ajuntament establirà quin és el nombre màxim de parades que es podran instal·lar segons les dimensions de l’espai 
públic on s’ubiqui aquest mercat. L’Ajuntament no subministrarà cap tipus de material ni d’infraestructura als 

participants. Cada paradista ha de portar-se la seva taula o llençol, cadires o altres elements que consideri 
necessaris per posar-los al lloc assignat per l’Ajuntament.  
 

10. Els articles que es poden intercanviar o vendre han d’estar en bon estat i tenir una qualitat mínima. El mercat 
té la voluntat de donar un nou ús als productes i reutilitzar-los, per tant han d’estar en bones condicions per seguir 
sent útils. 
 

11. Els articles que es poden intercanviar, vendre, comprar o regalar, són els següents:  
 

•  Roba i complements •  Instruments musicals 
•  Parament de la llar o objectes de decoració •  Mobles 
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•  Estris de cuina o de menjador •  Electrodomèstics i aparells elèctrics o electrònics 
•  Material esportiu •  Eines diverses 
•  Llibres, revistes, col·leccions, contes o còmics •  Material de jardineria i compostatge 
•  Música en k7, disc de vinil o CD •  Plantes 
•  Pel·lícules en VHS, DVD o Blu-ray •  Monedes, segells i altres productes col·leccionables 
•  Material per a nadons i infants •  Productes d’elaboració pròpia no alimentaris 
•  Jocs, joguines i disfresses •  Productes de creació pròpia (artesania i/o art) 
•  Tricicles, bicicletes i altres vehicles sense motor •  Articles de marxandatge 
•  Consoles, videojocs i accessoris •  Serveis diversos 
•  Material informàtic •  Altres  
 
12. Cap paradista podrà portar al mercat: 

a. Productes perillosos o nocius per a la salut, per al benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i neteja 
dels espais públics 

b. Animals 

c. Aliments 
 

13. Queda estrictament prohibida la venda de productes nous provinents de comerços o de venedors professionals, 
així com les restes dels seus estocs. 
 

14. Tant les instal·lacions com els productes intercanviables han de complir les condicions de seguretat i higiene que 
estableixi la norma sectorial específica. 
 
15. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. 
 
16. Les operacions de càrrega i descàrrega, a l’espai destinat per aquest fi, s’han de fer amb la màxima celeritat i es 
permetran fins a 15 minuts abans de l’hora oficial d’obertura del mercat. Els productes de cadascuna de les parades han 

d’estar recollits 30 minuts després del tancament oficial del mercat. Els vehicles dels participants s’hauran d‘aparcar 
a qualsevol de les zones d’aparcament públic del poble. 
 
17. 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’Ajuntament estableixi. 

 

18. Cada paradista té el deure de vetllar pels objectes exposats a la seva parada. L’Ajuntament d’Alella no es fa 
responsable dels danys personals ni dels danys, pèrdues, furts o robatoris de béns que qualsevol persona pugui 
ocasionar durant la realització del mercat.   
 

19. Per garantir el bon funcionament del mercat, l’Ajuntament d’Alella es reserva el dret de retirar el permís al 
paradista que incompleixi alguna de les condicions establertes, que no segueixi les indicacions donades per 
l’organització del mercat o que no mantingui una actitud i un comportament seriós i respectuós envers la resta de 
paradistes.  
 
20. L’Ajuntament pot canviar l’emplaçament i la dimensió de les parades quan així ho cregui convenient i sempre amb 
previ avís. 
 
21. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions 
meteorològiques adverses, per causes d’interès general o per qualsevol altra situació que ho faci recomanable. 
 
22. El fet de causar danys en el domini públic o a les instal·lacions i infraestructures municipals afectades a aquest 
servei públic, comportarà també el deure del seu responsable de rescabalar-los econòmicament o de re instaurar els 
béns afectats a l’estat anterior a la producció d’aquests danys, i respondrà davant l’Ajuntament per la seva deterioració. 
Aquesta responsabilitat, en els termes de l’article 233.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya, serà substanciada i executada per via administrativa. 


