
Nom: SÚRIATRASTOS 

Definició: Mercat d’intercanvi i venda de segona mà. Pot participar-hi qualsevol personamajor 

d’edatque hi vulgui portar els seus objectes (llibres, cd’s, roba, sabates, objectes de decoració, 

joguines, mobles, etc.) per tal de bescanviar-los per altres objectes o bé vendre’ls de segona 

mà. 

Es tracta de donar un nou ús a objectes que poden ser aprofitats per algú altre i així evitar 

generar residus i, a la vegada, reduir productes d’ús escàs. És divertit, engrescador i ens ajuda 

a contribuir a fer una societat més sostenible. 

Periodicitat: 3r dissabte de cada mes. Inici el proper 15 de  desembre en el marc de la Fira de 

Nadal 

Lloc de celebració: Plaça de la Serradora (depenent de l’èxit s’estudiaran altres ubicacions). 

Característiques:  

 És permesa la venda, la compra, el regal i l’intercanvi.  

 No es permet ni la venda ni l’intercanvi de productes perillosos o nocius per a la 

salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i neteja dels espais 

públics, així com tampoc els saldos, les ofertes, productes alimentaris o animals.  

 La participació és oberta a tota la ciutadania major d’edat i es pot fer de manera 

individual o en representació d’una entitat o associació. Està prohibida la 

participació de professionals del comerç. 

 Cada participant s’ha de portar la seva taula i material necessari per exposar els 

productes. No es permetrà ocupar amb caixes, taules ni productes la vorera 

destinada al pas de vianants, ni tampoc els accessos a habitatges, locals 

comercials, edificis públics o privats o serveis.  

 Les parades seran, com a màxim,  de 2x1 metres i no disposaran de cap tipus 

d’infraestructura.  

 Es regula un màxim de 2 parades per a particulars i entitats.  

 L’horari de muntatge serà de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 i el de desmuntatge de 14 a 15 

(com a molt tard). 

 Un cop acabat el mercat, s’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té 

assignada, així com també del seu entorn. S’hauran de recollir selectivament tots 

el residus i dipositar-los als contenidors adequats per cada fracció o bé lliurar-los al 

gestor autoritzat pertinent.   

 Els vehicles dels participants no podran ocupar l’espai destinat al mercat sota cap 

circumstància. Per al muntatge i desmuntatge caldrà utilitzar la zona destinada a 

càrrega i descàrrega, sense entorpir, en cap cas, la circulació. 



 La participació en el mercat és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament. 

 Les inscripcions s’han de realitzar entre els dies 1 i fins al  dimecres abans de la 

data de celebració del mercat  (s’exclouen dissabtes tarda i diumenges, així com 

altres dies festius) per via telefònica (93 868 28 00) o el formulari que es trobarà a 

la web de l’Ajuntament (www.suria.cat). Seran limitades i s’atorgaran per rigorós 

ordre d’entrada. 

 Aquelles persones que s’hagin inscrit a una edició i no acudeixin a la mateixa sense 

haver avisat prèviament; l’Ajuntament es reserva  el dret a anul·lar la seva 

inscripció en les següents convocatòries. 

 Cada participant és responsable dels seus objectes, inclosos el transport i 

col·locació i de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat.  

 Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell 

amplificador o similar.  

 L’organització es reserva la facultat d’anular la parada el dia mateix del mercat si es 

comprova que no s’ajusta aquesta normativa.  

 L’organització es reserva el dret d’anular el mercat en dies festius senyalats, així 

com també per inclemències meteorològiques que ho puguin motivar, encara que 

sigui el mateix dia de la celebració d’aquest.  

 La vigilància i el compliment de les normes contingudes en aquest reglament és a 

càrrec del personal municipal habilitat i de la policia municipal.  

 L’Ajuntament pot procedir, com a acció de cautela, en cas d’infracció, a la 

intervenció dels productes exhibits pels participants al mercat sens perjudici de les 

sancions que, si s’escau, correspongui imposar al presumpte infractor.  

 Les persones que tinguin assignades les parades són responsables de les 

infraccions a les disposicions d’aquestes normes que cometin ells o les persones 

que actuïn en el seu nom.  

 Les possibles infraccions a aquest reglament, les investigarà el departament 

responsable de l’Ajuntament i/o la policia local, d’ofici o en virtut de denúncia feta 

per qualsevol persona física o jurídica i emetrà informe o valoració al respecte.  

 Qualsevol dubte en la interpretació d’aquest Reglament, així com els casos no 

explicitats específicament, seran resolts a criteri del departament competent de 

l’Ajuntament.  

 El fet de causar danys en el domini públic o a les instal·lacions i infraestructures 

municipals afectades a aquest servei públic, comportarà també el deure del seu 

responsable de rescabalar-los econòmicament o de retornar els béns afectats a 

l’estat anterior a la producció d’aquests danys, bo i responent davant l’Ajuntament 

pel seu detriment.  

http://www.suria.cat/


 


