BASES REGULADORES DEL MERCAT D’INTERCANVI
Objecte:
L’objectiu d’aquest mercat és fomentar la reutilització d’objectes en bon estat, la minimització
dels residus i el consum responsable.
El mercat d’intercanvi és un espai on es poden intercanviar objectes que ja no ens són
necessaris però que, abans de llençar-los, els oferim per si poden ser d’utilitat a algú altre.
Es tracta d’intercanviar béns sense requerir diners per fer efectiu l’intercanvi.
Condicions:
1. Els objectes o productes a intercanviar han d’estar en bon estat.
2. El mercat és un espai d'intercanvi obert a tothom, pot participar qualsevol persona,
sense límit d’edat, però els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
3. S’admeten 2 modalitats de participació:
a. Portant els teus objectes en mà.
b. En el cas de tenir molts objectes, reservant una taula per muntar una paradeta
(mercatdintercanvi@tarragona.cat; Telèfon Verd: 977296222)
4. L’horari del mercat és de 10 a 14h al lloc indicat en cada cas.
5. Els participants que muntin parada haurien d’estar al lloc de l’acte 30 minuts abans de
l’inici per poder muntar la seva parada.
6. El material cedit per l’ajuntament s’haurà de retornar en el mateix estat.
7. L’organització lliurarà a cada participant una butlleta on haurà d’anotar els intercanvis
realitzats.
8. Queda prohibit, intercanviar animals, aliments no etiquetats degudament, productes
perillosos, il·legals o nocius per la salut o pel medi ambient.
9. Els objectes han de ser d’origen conegut i no estaran permesos els objectes robats.
10. L’ajuntament no intervé en els intercanvis, seran els participants els responsables de
posar-se d’acord entre ells.
11. L’única parada on estarà permès l’intercanvi econòmic (euros) per aconseguir algun
objecte serà la parada solidària.
12. L’Ajuntament no es farà responsable de l’estat dels objectes subjectes d’intercanvi.
13. Tot allò que no s’hagi pogut intercanviar durant el mercat posteriorment s’ha de
retirar, no es pot abandonar a la via pública.(Es pot guardar pel proper mercat)

A continuació us oferim unes quantes idees d’objectes a intercanviar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llibres
Mobles
Discs, DVD’s
Pel·lícules
Instruments musicals
Material informàtic
Eines
Roba i complements
Material per a nadons i infants
Parament de la llar
Mobles
Electrodomèstics i aparells elèctrics (que funcionin correctament)
Material esportiu
Jocs, joguines i disfresses
Monedes, segells i altres productes col·leccionables
Material de jardineria i compostatge
Plantes
Productes d’elaboració pròpia, no alimentaris.
...

Recordeu que tot ha d’estar en bon estat.

