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BASES DE PARTICIPACIÓ

Objectiu del Mercat de Troc
L’objectiu del Mercat de Troc de Canyelles és sensibi-
litzar sobre la vida útil dels objectes i la seva reutilit-
zació. Així, el Troc és un espai d'intercanvi i compra-
venda de productes de segona mà d’aquells objectes 
 que han deixat de ser-nos útils, i que encara es troben
 en bon estat pel seu ús.

Condicions dels objectes a vendre o canviar 

Quines objectes es poden dur al Troc?
Qualsevol objecte que ha deixat de ser-nos útil és 
susceptible d'exposar-se. En tot cas el que es porti al 
Mercat ha d'estar en bones condicions d'ús. Si no fos 
així, la persona propietària ha d'indicar d’alguna 
manera el defecte dels objectes (cas d'objectes 
curiosos, col·leccionismes, o d'altres condicions). 
No es podran intercanviar o vendre el següent: 
Productes perillosos o nocius, animals, aliments, o 
restes d’estoc.

Logística i inscripcions

Lloc, dia i horari del Mercat de Troc
El Mercat es durà a terme el diumenge 1 de juny de 
2014 al c/ Cirers (al costat de la Deixalleria municipal). 
L'horari serà de 9.30 a 14 hores. Els expositors inscrits 
haurien de tenir preparada la instal·lació del seu 
estand abans de l'hora d'inici. 

En les proximitats del lloc de celebració del mercat, 
s’habilitaran espais d’aparcament que estaran senya-
litzats en un plànol que s’enviarà en la comunicació 
via correu electrònic que es farà durant la setmana del 
26 de maig.

Espai disponible per a expositors
Cada participant tindrà un espai mínim de 3 metres 
lineals, o més segons es demani al full d’inscripció, i 
màxim 3 metres de fondària. En aquest espai ha 
d'estar col·locat tot el material a exposar. 
S’ha de tenir cura de l’ordre i la neteja de l’espai 
assignat de la parada, així com també del seu entorn. 
L’organització no cedirà cap mena de material, ni 
taules ni cadires als participants.

Condicions de participació i inscripció
Per participar i exposar en una parada els objectes 
propis al Mercat de Troc cal fer la inscripció prèvia 
mitjançant via telemàtica amb un formulari que es 
posa a disposició al web www.canyelles.cat o bé a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadana (OAC) a l’Ajuntament. 
En un màxim de 24 hores es rebrà un correu electrònic 
confirmant la recepció de la inscripció i amb les 
instruccions de com fer el pagament de la taxa 
municipal per ocupació de la via pública, que és de 
3,22 euros per metre lineal, i multiplicat pels metres 
lineals demanats a la inscripció.

Les inscripcions es faran a títol personal i en cap cas 
podrà ser en representació de cap ens amb ànim de 
lucre. Es podran presentar diverses persones com a 
expositors en el mateix estand, encara que l’espai serà 
com el d’un expositor individual.

Les places de participants són limitades, i es seleccio-
naran provisionalment segons ordre d’inscripció 
telemàtica (caldrà formalitzar també el corresponent 
pagament de la taxa), i fins a esgotar l’espai disponi-
ble.

El termini d’inscripció telemàtica finalitzarà el 
divendres 23 de maig a les 14h.


