
 

REGLAMENT PEL MUNTATGE DE LES PARADES DE VENDA DEL MERCAT VELL DE 
CONESA EL DISSABTE 4 D’AGOST DE  2018 

ARTICLE 1.- L’objecte del muntatge del Mercat Vell Conesa és la compravenda de 
productes de segona mà. 

ARTICLE 2.- Els objectes han de ser exhibits damunt d’una taula i excepcionalment aniran 
sostinguts al terra. No es poden posar objectes que privin l’accés als habitatges. 

ARTICLE 3.- S’ha de tenir cura de la neteja de la parada, així com del seu entorn. En 
finalitzar el mercat s’han de recollir tots els residus i dipositar-los als contenidors 
corresponents, cal plegar la taula (si és de l’organització) i la roba i deixar les dues coses 
tal com les heu trobat al matí. 

ARTICLE 4.- Queda estrictament prohibida la venda professional realitzada per 
establiments comercials. 

ARTICLE 5.- Els articles que es poden vendre són: 

 Llibres 
 Mobles 
 Pel·lícules (DVD, convencionals...) 
 Música (CD’s, discos...) 
 Instruments musicals 
 Material informàtic o electrònic 
 Eines 
 Quadres i altres elements de decoració 
 Electrodomèstics i aparells elèctrics 
 Material esportiu 
 Jocs i joguines (bicicletes, nines...) 
 Fòssils, minerals, monedes, segells i altres productes col·leccionables 
 Material de jardineria i plantes 
 Artesania d’elaboració pròpia 
 Altres: consulteu-ho a l’organització 

ARTICLE 6.- No s’admetran en cap cas: 

 Objectes que puguin ser perillosos (ganivets, armes de foc, petards, etc.) 
 Objectes nocius per a la salut o el medi ambient. 
 Menjar i altres productes comestibles (veieu article 12) 
 Animals 

ARTICLE 7.- Els paradistes han de fer constar a la sol·licitud les mides de les taules que 
portaran. L’organització deixarà als paradistes trossos de roba per utilitzar d’estovalles i 
unificar les taules. En acabar el Mercat Vell s’han de deixar al lloc de la parada. 



 

ARTICLE 8.- Les operacions de càrrega i descàrrega s’han de fer amb la màxima celeritat i 
seran permeses fins 15 minuts abans de l’hora d’obertura del mercat.  Donat que els 
carrers del casc antic són estrets, no sempre es podrà accedir amb vehicle fins a la parada. 
Els productes de les parades han d’estar recollits una hora després del tancament oficial 
del mercat. S’habilitarà una zona d’aparcament degudament senyalitzada per a ús  dels 
paradistes. 

ARTICLE 9.- Queda expressament prohibida la venda d’articles que s’hagin comprat el 
mateix dia del mercat a d’altres parades. 

ARTICLE 10.- No està permès desmuntar les parades abans de l’hora del tancament del 
mercat. 

ARTICLE 11.- Per tenir dret a exercir la compravenda al Mercat Vell Conesa es requereix 
complimentar el full.* 

ARTICLE 12.- Es crearan zones de tast i venda de vins i formatges i olis i cervesa 
artessana, en espais ben delimitats fora del nucli antic. Serà l’organització qui convidarà als 
participants. Els venedors de productes alimentaris hauran de disposar de les 
corresponents autoritzacions sanitàries i seran responsables dels seus productes. 

ARTICLE 13.- Els paradistes que no compleixin la normativa del Mercat Vell, podran ser 
sancionats per l’organització i no deixar-los participar en properes edicions. 

Podeu descarregar el full de sol·licitud aquí: 

FULL SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ 2018 - pdf 

FULL SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ 2018 - doc 
 

Per contactar amb l’organització: 

mercatvell.conesa@gmail.com  /  Montserrat Pijoan  679 909 775 (tardes) 

Col·laboren: 

Ajuntament de Conesa, Associació de Fills i Amics de Conesa 

*L’Ajuntament de Conesa té establerta una taxa de 10 € (deu euros), per poder exercir 
el dret de venda, heu de fer l’ingrés al CC: ES68 2100 0049 6102 0002 0330 abans del 
dissabte 29 de juliol de 2017, indicant el mateix nom que a la butlleta d’inscripció. 
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