
NORMES MERCAT 2ª MÀ DEL BARRI DE PONENT 

-PROCEDIMENT SOL.LICITUD 

1. Demanar parada per mail o telèfon per whatsapp.( preferiblement per WhatsApp)  

2.  Amb noms i cognoms . 

3.  Fotocòpia DNI per les dues cares.  

4. Per a complir la sol·licitud d’inscripció s’ha de firmar les normes de funcionament del mercat. 

 Un cop acceptada la sol·licitud d’inscripció, s’haurà d’abonar la quota a primera hora de la realització del mercat, o abans amb 

transferència bancaria o bizum si axis ho demana la organització. 

5. L’organització es reserva el dret d’admissió. 

6. L’incompliment de les normes es motiu d’expulsió. 

ADJUDICACIÓ DE PARADES 

1. No s’adjudicarà una parada a les persones  que hagin estat sancionats o amonestats tres vegades. 

2. Nomes podran sol·licitar les parades persones majors de 18 anys. 

4. Els sol·licitants tenen l’ obligació de romandre a la parada. 

5. Els sol·licitants de la parada seran responsables de tot el material emprat i de tots els  danys que puguin ocasionar amb la 

realització de la seva activitat,i al càrrega i descàrrega amb els vehicles responent dels danys que causin a tercers i al mobiliari 

públic. 

6. Amb la reserva de la parada es dona per part del sol·licitant l’acceptació d’aquestes normes. 

7.- Si a les 8’45h del dia del mercat no  està a la seva plaça l’ organització podrà disposar de la parada. 

8.-Queda prohibida la revenda o cessió de la plaça a tercers 

HORARIS I EMPLAÇAMENT. 

El mercat es celebrarà habitualment el segon i quart diumenge de cada mes i s’ubicarà al  carrer Rafael de Casanovas (en el 

Passeig).Barri de Ponent de Granollers. 

Horari de la venda serà de 9 a 14 hores. 

Els cotxes no podran pujar sobre la zona enjardinada de gespa. 

Muntatge parada: Entrada cotxes per descarregar 7’15h a 8’45h.Descarregar el material i abans de realitzar el muntatge de la 

parada s’haurà de retirar el vehicle de la zona del mercat. Queda prohibit muntar ni descarregar abans de les 7’15h. 

Desmuntatge parada: Per a carregar de 14h a 15’30h.Abans d’entrar amb el  cotxe s’ha de desmuntar la parada per no ocasionar 

col·lapses amb els cotxes, i no estar mes del necessari. 

Els participants hauran d’adreçar-se a la persona organitzadora per que els indiqui la seva ubicació (porta ermilla groga) 

PRODUCTE AUTORITZAT DE VENDA 

Podran ser objectes de venda els articles que per les seves característiques són tradicionals en els diferents mercats de segona 

mà, essent objectes usats, antiguitats, productes artesans fets a casa etc. 

Esta prohibit la venda de begudes, aliments, animals, productes perillosos, inflamables, etc. 

L’organització es reserva el dret de d’acceptar o rebutjar articles segons l’interès general. 

L’organització no es fa responsable en cas robatori, pèrdua o trencament dels objectes, material exposat a les parades. 

DE LES PARADES 

Places limitades 

L’espai es de 3’5ml deixant un espai entre parades lliure que ja estarà marcat.  

Els participants han de portar taula i cadires pròpies. 



Totes les taules hauran de estar cobertes amb un mantell, de color fosc negre, marró o blau fosc. Tenir cura de la seva 

presentació. 

No es pot penjar res dels arbres. 

Els productes vendibles no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del sòl o paviment, a excepció dels objectes de 

gran dimensió. 

La instal·lació de les parades no permetrà ocupar amb caixes ni productes les zones destinades per a vianants. 

S’han de recollir els objectes i deixar l’espai en el mateix estat de neteja en que s’ha trobat. Els residus que puguin generar 

cada paradista  llençar als contenidors corresponents, no es poden deixar mobles . 

ASSISTÈNCIA AL MERCAT 

1.  S’estableix l’obligació d’assistir al mercat de segona mà que es te reservat. 

2. Els paradistes han d’ avisar amb una setmana d’ antelació, per anul·lar la reserva. 

Si no s’avisa abans, hi ha penalització de 5€. 

 

MOTIUS AMONESTACIÓ I EXPULSIÓ 

1.           Els paradistes que no compleixin les normes, podran ser amonestats i expulsats. 

2. Incompliment d’horaris. 

3. Pujar amb el vehicle a la zona de gespa. 

4. Vendre productes no autoritzats. 

5. Muntar la parada sobre el paviment. 

6. Ocupar mes metres dels permesos. 

7. Falta d’assistència al mercat. 

8. Deixar brut l’espai. 

9. La manca de respecte  cap clients, venedors o organitzadors.La provocació de baralles o actes violents. 

10. Penjar objectes, cordes etc. dels arbres. 

11. L’organització es reserva el dret a no admetre als següents mercats als participants amonestats. 

ANUL·LACIÓ MERCAT 

En cas de anul·lació per causes alienes a l’organització s’avisaria el dia abans per la nit, o pel matí de 6h -7h. 

 

 

ACEPTACIÓ NORMES FUNCIONAMENT MERCAT PONENT 

NOM...................................................COGNOMS.........................................................................................................

ADREÇA..................................................................................MUNICIPI....................................................................... 

MÒVIL...........................................................DNI............................................  

FIRMA 

 

 

 

 


