
                  Ajuntament d'Alcúdia  
                      Àrea de Mercats 
                      Passeig Pere Ventayol, 4 
                      07400 -Alcúdia-  Mallorca 
                      971 54 58 39  -  mginart@alcudia.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
   
   FULL D’INSCRIPCIÓ A “TEMPS DE SEGONA MÀ”  2019 
 

1- DADES PERSONALS  
 
Nom llinatges: ________________________________________________________ 
 
Adreça:________________________________Població:_______________________ 
 
DNI:______________________  
 
Telèfon:__________________Emai:_______________________________________  
                                                                         (Escriu-ho amb lletres majúscules) 
 
2- OBJECTES QUE ES PORTARAN (per vendre'ls)  
 
Llibres                                                     Parament de la llar  
Mobles                                                    Electrodomèstics  
Discs                                                       Jocs i joguines  
Pel·lícules                                               Material informàtic  
Eines                                                       Plantes  
Roba i complements                               Altres  
Material de puericultura  
 
He llegit i accepto les condicions  
 
Signatura 
 
 
Alcúdia, ___de ___________de 201 
 
*Aquest full d’inscripció el podeu fer arribar al Dept. de Fires i Mercats (edif. Can Ramis) personalment o per 
correu electrònic a la següent adreça:  mginart@alcudia.net 
*Us informem que les dades personals que ens faciliteu en aquest document seran de titularitat de l’Àrea de Fires 
i Mercats de l’Ajuntament d’Alcúdia, passaran a formar part de la nostra base de dades, d’acord amb el que 
expressa la Llei orgànica de protecció de dades. 
*El termini de sol·licitud és el dimecres abans del dissabte de mercadet 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADET DE 2ONA MÀ 
 
NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ 
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Es podran vendre objectes de segona mà, com poden ser: llibres, mobles, roba, eines, 
instruments musicals, material de puericultura, jocs, juguetes, discs, material informàtic, 
parament de la llar… 
 
No es podran vendre sota cap concepte: aliments, animals, productes perillosos o nocius per a la 
salut o per a l’entorn, ni productes o restes d’estoc. 
 
Així queda totalment prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà o la venda 
professional, i la venda de productes que no estiguin en bon estat de conservació. 
 
Important: Tots els productes exposats hauran de dur el preu especificat de forma clara i visual 
per tal de no confondre els possibles compradors. 
 
INSCRIPCIONS 
 
Hi pot participar qualsevol persona major de 16 anys, sempre i quan no sigui professional de la 
venda amb intenció de vendre els seus productes “nous”, l’activitat va dirigida exclusivament a 
particulars. 
Totes aquelles persones interessades a participar, hauran d’omplir el full d’inscripció que 
podran trobar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia www.alcudia.net. Un cop rebuda la 
inscripció es rebrà una confirmació de participació. 
El plaç d’inscripció serà com a màxim el dijous abans del dissabte del mercadet. 
 
ORGANITZACIÓ DE LES PARADES 
 
Tenint en compte que l’activitat es desenvoluparà a un espai públic, el muntatge i desmuntatge 
de les parades s’haurà de fer de forma àgil, per tant hi haurà un màxim de 30 minuts per 
descarregar els objectes de venda i un màxim de 30 minuts per recollir-los. 
 
NO EXPOSAR ELS OBJETES A LA VENDA A TERRA I SENSE TAULA. 
 
L’activitat de segona mà, s’obrirà a les 09.30 h i es tancarà a les 13.30h .  
Els llocs de venda s’assignaran a partir de les 09.00 h 
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