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REGLAMENT DEL MERCAT DEL TRASTO DE CENTELLES 

 
 

Aquest reglament té per objecte regular el mercat del trasto de Centelles 
 
1. Objectius 
 
1.1 Vendre, comprar i intercanviar productes en bon estat, però que les persones  

usuàries ja no necessitin. 
1.2 Proporcionar uns ingressos complementaris a les persones amb dificultats 

econòmiques. 
1.3 Promoure la reutilització de productes i la reducció de residus. 
1.4 Complementar l’oferta comercial de la vila i del mercat dominical, atraient 

visitants i donant a conèixer el municipi. 
 
2. Dia, hora i lloc  
 
2.1 Últim diumenge del mes d’octubre, excepte si coincideix amb les festivitats de 

Tots Sants. En aquest cas, el mercat es farà la setmana anterior. 
2.2 L’horari és de 9 a 14 h. 
2.3 El lloc és a l’avinguda de Rodolf Batlle i entorns. 
 
3. Normes d’instal·lació 
 
3.1 El muntatge de les parades es realitzarà entre les 7.30 i les 9 h. 
3.2 L’organització és la responsable de distribuir l’espai de les parades. Es retiraran 

totes les parades que estiguin instal·lades en un lloc no assignat per 
l’organització. 

3.3 Per a la ubicació de les parades es donarà prioritat a paradistes de l’any 
anterior. 

3.4 Els vehicles no es podran estacionar al costat de la parada ni a l’espai firal. 
3.5 Cada persona inscrita aportarà la seva infraestructura i s’encarregarà del 

muntatge i desmuntatge. 
3.6 Cada persona inscrita es farà responsable dels seus objectes, que haurà de 

retirar un cop acabat el mercat. 
3.7 El servei de neteja del mercat s’iniciarà a les 15 h, moment en què les parades 

ja hauran d’estar recollides. 
3.8 Hi haurà un espai habilitat per deixar el producte que es vulgui llençar. 
3.9 La mida de les parades està limitada a 6 metres de llargada. Un/a paradista pot 

tenir diverses parades. 
 
4. Regulació de les vendes de productes 
 
4.1 El Mercat del trasto de Centelles és un mercat d'objectes antics, usats o fets 

amb material reciclat. 
4.2 Es permet vendre, comprar, regalar i intercanviar objectes. 
4.3 Està prohibit vendre productes d'alimentació i saldos procedents de comerços. 
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5. Sol·licituds 
 
5.1 El termini màxim per a sol·licitar la parada és el dimecres abans de la data del 

mercat, a les 14 h. 
5.2 Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Centelles (Carrer Nou, 11) o per correu electrònic a l’adreça 
cntl.ope@centelles.cat 

5.3 El full d’inscripció es pot obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Centelles 
www.centelles.cat i a l’Oficina de Promoció Econòmica de Centelles (Carrer 
Nou, 11). 

5.4 El full d’inscripció indica les mides de la parada i altres informacions 
imprescindibles sobre el/la titular. Les mides indicades serviran per distribuir 
les parades i, per tant, la informació facilitada pot comportar la no admissió al 
mercat. 

5.5 L’organització és l’encarregada d’assignar les parades. 
 
6. Preu 
 
6.1 El cost d’inscripció és de 10 euros i el termini finalitzarà el dimecres abans de la 

data del mercat. 
6.2 El pagament del cost d’inscripció es podrà realitzar únicament mitjançant 

transferència bancària. L’identificador del compte és el següent: ES74 2100 
0127 6402 0000 5699, i al concepte hi haurà de constar: “MT + Nom i cognoms 
del titular” i enviar a cntl.ope@centelles.cat una còpia llegible de la 
transferència.  

6.3 El preu de la parada inclou: dos tiquets d’esmorzar i la recollida, per part del 
servei de neteja, dels objectes no venuts. 

6.4 Les parades que no hagin efectuat el pagament dels 10 euros l’últim dimecres 
abans del mercat no podran participar al mercat del trasto. 

6.5 Les parades han de tenir 2 metres de llargada com a mínim i 6 metres com a 
màxim. 

 
7. Compliment del reglament 
 
7.1 La participació del mercat suposa acceptar aquest reglament. En cas de dubte, 

el resoldrà l’organització.             
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