
 

Normativa de funcionament del Mercat de 2a mà 
 

- El Mercat de 2a mà de Sant Cugat és una activitat organitzada per l’Ateneu, dins del marc de les 

activitats de l’EcoAteneu. S’organitzen 6 a l’any, amb horaris diferents segons la temporada. 

- Aquest és un mercat entre particulars i no hi podran participar professionals ni botiguers. 

Es poden vendre, donar, intercanviar o comprar tots aquells objectes que no siguin nous, és a 

dir, articles de segona mà nets i en bon estat (mobles, llibres, roba, joguines, material informàtic, 

antiguitats, col·leccionisme, complements….). Queda exclosa la venda, intercanvi o donació 

d'articles procedents d'estocs o en mal estat, així com artesania, aliments o animals. 

- Cal reduir la quantitat d'envasos utilitzats. Per tant, intentem prescindir dels envasos plàstics 

i les bosses, afavorint l'eliminació d'aquest tipus d'embalatges. No està permès 

l'embalatge individual dels productes 

 

 L'horari de venda del mercat és: 

    HIVERN (març i novembre)  

De 10.00 a 14.30 h (muntatge de 9.00 a 10.00 h i desmuntatge de 14.30 a 15.30 h) 

    ESTIU (maig/juny i setembre/octubre) 

De 10.00 a 20 h (muntatge de 9 a 10 h i desmuntatge de 20 a 21 h) 

 

- Es pot accedir a la zona del mercat en cotxe per un temps màxim de 5 minuts per carregar i 

descarregar. Abans i/o després de les hores establertes els vehicles no podran accedir a la zona 

de mercat sota cap concepte 

- S'ha de recollir tot i deixar l'espai net. Els residus que es generin s'hauran de dipositar als 

corresponents contenidors 

- Si abans de l'hora d'inici de venda no s'ha muntat la parada, es perd la plaça. No està permès 

recollir i marxar abans ni després de l'horari establert 

- En cas de NO poder assistir el dia del mercat cal avisar a: ecoateneu@ateneu.cat. No es 

retornaran els diners un cop feta la inscripció 

- El paradista haurà de portar la seva taula i cadires i, si s'escau, els seus propis expositors o 

penjadors. L'espai per poder situar la taula i el material és de 3m x 3m i estarà marcat i numerat 

a terra. En arribar cal buscar el número d'espai especificat en aquesta inscripció. No està permès 

sobrepassar l'espai limitat, ni obstaculitzar el carril bici 

- No està permès aparcar el cotxe sobre la vorera 

- Una persona responsable de l'Ateneu passarà per la parada per demanar eldocument d’identitat 

per poder identificar al paradista. 

- L'organització es reserva el dret de no admetre al mercat els participants que no 

compleixin les condicions fixades. L'organització no intervindrà en cap cas en les transaccions 

entre venedors/es i compradors/es, ni en les possibles relacions d'intercanvi que es puguin 

establir. L'organització no es fa responsable de cap article venut durant el mercat. Si no es disposa 

d'inscripció i acreditació  no es podran vendre articles 

- Cal inscriure's prèviament, presencialment a la secretaria de l’Ateneu i/o online mitjançant 

la web de l’Ateneu 

- Només s’accepta una inscripció per persona que haurà d’identificar-se amb el seu DNI 

original.  

http://www.ateneu.cat/projectes-activitats/ecoateneu/
mailto:ecoateneu@ateneu.cat
https://santcugatenc.miram.cloud/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=9902&t=MM&f=M2


 

- El titular de la parada serà el responsable davant de qualsevol incidència que es pogués produir  

- El primer número de taula (nº1), s'assigna per sorteig  i els consecutius, s'assignen per ordre 

d'inscripció 

- Per tal d'evitar molèsties i millorar l'organització, les parades quedaran distribuïdes i separades, 

segons la modalitat de matí o de tot el dia (i així facilitar l'entrada i sortida de cotxes) 

- L'Ateneu, com a entitat compromesa amb el foment de l'ús del català, convida als paradistes a 

fer-se la cartelleria de l'espai en català 

 


