BASES GENERALS PER PARTICIPAR AL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI DE
L’ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA

1. El Mercat de segona mà i d’intercanvi és un espai que té per objectiu donar una nova
vida als objectes, així com promoure el consum responsable. Al mercat es podrà
intercanviar, regalar, comprar o vendre, entre particulars, objectes de segona mà.
2. El Mercat tindrà lloc el diumenge 26 d’abril entre les 10 i les 14 hores, a l’Escola Jaume
Ferran i Clua
3. Pot participar qualsevol persona, major de 18 anys, preferentment les famílies dels
alumnes de l’escola Jaume Ferran i Clua, i només es podrà posar una parada (taula) per
unitat familiar.
4. Per participar cal enviar un correu electrònic a kapuntxa@gmail.com en el qual s’indiqui:
nom, cognoms, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. La data límit
d’inscripció són les 24.00h del dijous 23 d’abril de 2015 (el correu s’ha de rebre abans
d’aquesta hora).
5. Rebreu la confirmació d’inscripció via correu electrònic. Les taules s’adjudicaran per
rigorós ordre d’inscripció, i es prioritzaran les sol·licituds de les famílies de l’escola.
6. Les persones inscrites que hagin tingut confirmació han de personar-se el dia 26 d’abril a
les 9.30 hores, i hauran de pagar 10 euros (5 dels quals seran retornats en finalitzar el
Mercat i previ retorn, en bones condicions, de la taula que se cedeix).
7. Per tant, S’ha de tenir cura de la neteja de la taula que es té assignada.
8. Les persones que disposin d’una parada al Mercat, hauran de portar un pastís, coca o
similar, que serà venut entre els assistents, en una taula a part, per recaptar fons per a
l’AMPA.
9. Si hi ha llocs disponibles i/o parades lliures el mateix dia del mercat, l’organització els
podrà assignar a les persones que es trobin en llista d’espera, mitjançant trucada
telefònica .
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 reutilitzarlos, per tant ha d’estar en unes bones condicions bàsiques.
11. Els articles que es poden intercanviar o vendre són, entre altres, els següents: llibres,
DVD, joguines, material informàtic, instruments musicals, eines, roba i complements,

material per nadons, parament de la llar, mobles, petits electrodomèstics, material
esportiu, monedes, segells, etc....

12. En cap cas podran intercanviar-se o vendre a les parades de segona mà
a. Productes perillosos o nocius per la salut, pel benestar de la població, el medi ambient
o la qualitat i neteja dels espais públics.
b. Animals
c. Aliments
d. Productes o restes d’estoc nous.
13. Tant les instal·lacions com els productes intercanviables han de complir les condicions de
seguretat i higiene que estableixi la norma sectorial específica.
14. Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així
com la venda professional. No poden ser beneficiaris de l’autorització totes aquelles
persones físiques o jurídiques que ja siguin titulars d’una autorització de venda no
sedentària.
15. L’AMPA de l’Escola Jaume Ferran i Clua, es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de la
celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.
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