
 
SOL�LICITUD DE PARADA PEL MERCAT D’INTERCANVI I DE SEGONA MÀ DE RIPOLLET.  

25 de maig de 2014 
 
 

Nom i Cognoms: _______________________________________________________________ 

Data de naixement: _____________________________________________________________ 

Adreça postal: C/Avd/Rmb/____________________________nº___________CP____________ 

Municipi:______________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________ (imprescindible adjuntar DNI escanejat)  

Adreça de correu electrònica: _____________________________________________________ 

Telèfon de contacte: ____________________________________________________________ 

 
Estic assabentat/ada de les normes de la jornada d’intercanvi i amb aquesta assignatura em 
comprometo a respectar i acceptar aquesta normativa: 
 
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
• D’acord amb la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informo que 

estic assabentat que les dades que s’enregistren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer 
automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides; i que puc fer ús del dret 
d’accés, rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, núm 2, 08291 Ripollet. 

 



 
 
NORMATIVA PER LA PARTICIPACIÓ AL MERCAT D’INTERCANVI I DE SEGONA MÀ 
 

o Per sol�licitar la parada al Mercat d’intercanvi i de segona mà s’ha de ser major d’edat. 
o La sol�licitud es farà enviant el full d’inscripció i la còpia del DNI a l’adreça de correu 

electrònic joventut@ripollet.cat. El període de sol�licitud serà del 5 al 22 de maig a les 
20:00 hores i estarà admesa quan l’organització enviï una resposta en positiu.  

o El número de places és limitat. Es tindrà en compte l’ordre de petició.  
o L’horari del Mercat serà de 10.00 a 14.00h. 
o L'estona per arribar i descarregar serà de 8:30 a 10:00. 
o En arribar, és imprescindible que els/les participants s’adrecin al punt d’informació 

de l’organització: es comprovarà la reserva i s’assignarà l’espai per muntar la parada.   
o Un cop s’hagi descarregat, les persones que portin vehicle particular caldrà que el retirin 

ràpidament i anar a aparcar, ja que no es poden deixar a rambla de sant Jordi.  
o L’organització proporcionarà 1 tauló, 3 cavallets i 2 cadires a cada paradista.  
o El fet de reservar una parada implica un compromís per part del/la paradista.  
o Les parades no es poden desmuntar abans de l’hora de tancament del Mercat.  
o És necessari estar present  durant tot l’horari de l Mercat i atendre cadascú la pròpia 

parada. 
o Només es pot reservar una parada per persona. 
o Al Mercat d’intercanvi i de segona mà de Ripollet no es podrà fer cap activitat comercial 

professional. 
o No es pot intercanviar ni vendre menjar, begudes ni animals. 
o En el cas de fer un intercanvi amb valor, els productes no podran superar mai els 15 

euros.   
o El Mercat d’intercanvi i de segona mà no és un mercat d'artesania ja sigui professional o 

particular.   
o La ubicació de les parades serà al pati del Casal de Joves (rambla de Sant Jordi 6).    
o L’organització no es fa responsable de la pèrdua, robatori o trencament d’objectes 

personals o destinats al mercat.  
o Cal que totes les parades deixin l'espai net, tal i com l'han trobat.  
o Un cop finalitzat el mercat, a les 14:00, disposarem d’aproximadament 1 h. per recollir-ho 

tot i deixar el pati buit i net.  
o Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització sense dret a reclamació. 

  
 
 
 
 
 


