
 
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 a l’adreça de correu electrònic 

joventut@ripollet.cat. Aquest full estarà disponible a la web municipal www.ripollet.cat, i 
al blog de Joventut http://ripolletcasaldejoves.wordpress.com/. 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. 
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 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. 

  
 
 
 
 
 
 


