
 

 

 

Sanmarko Mankomunitateak merka2sanmarcos bigarren eskuko merkatuen bosgarren 
edizioa antolatu du. Hondakinak murrizteko eta prebenitzeko duen ekintza planaren 
barruan txertatua dago, bere helburu nagusiak ondorengoak dira: 
 
� - Erabilitako objektuen berrerabilera indartzea. 
� - Bigarren eskuko merkatuen duintasuna handitzea. 

- Hiri-hondakinak prebenitzeko aukera ezberdinen inguruan herritarrak informatzea  
 

10 merkatu antolatuko dira 2012ko otsailaren 25a eta apirilaren 1a bitartean, 
Mankomunitatea osatzen duten herri guztietan bana. 

 
 

INFORMAZIO OROKORRA 
 
�Edozein herritar, elkarte, erakunde, ikastetxek... har dezake parte salmenta- edo truke-
postuetan. 16 urtez beherakoek adin nagusiko arduradun baten laguntza izan beharko 
dute. 
 
�Postu bat erreserbatzeko, beharrezkoa da “Parte hartzeko orria” betetzea eta 
antolatzaileei bidaltzea, baita merkatu bakoitzean parte hartzeko baieztapena jasotzea ere. 
 
�Salmenta postu bakoitzeko mahai bat eskainiko da (183x76cm). Ez da lekurik utziko 
norberak eramandako mahai osagarriak jartzeko. 



 
�Postu bat esleitua dutenek 9:00etatik aurrera has daitezke beren mahaia prestatzen 
10:00etarako prest egon dadin. 14:00ak arte artatu behar dute. Ez da aparkalekurik 
erreserbatuko eta ez da ziurtatuko merkatua garatzen den gunerainoko auto-sarbidea. 
 
�GORDAILU-SALMENTA ZERBITZUA: antolakuntzak hiritarren erabilitako gauzak 
jasotzeko eta saltzeko jartzen duen gune honetara merkatu egunean bertan 9:00ak eta 
10:00ak bitartean eraman behar dira gauzak. Ez da arroparik hartuko; beste edonolako 
objektuak utz daitezke, hala nola: liburuak, jostailuak, musika eta zinea (diskoak, CD-ak. 
DVD-ak...), kirol-gaiak, haurtxoentzat tresneria, dekorazio-gaiak, neurri txikiko etxeko 
tresneria... Erabiliak eta egoera onean egon behar dute. Gehienez 15 objektu hartuko dira 
pertsonako (liburu eta diskoak salbu). 
 
Egun bereko 14:00etan itzuli behar da dirua edo saldu ez dena jasotzera. Antolakuntzak ez 
du bere gain hartuko utzitako objektuetan gerta daitezkeen galera edo kalteak. Orrialde bat 
bete eta sinatu behar da norbere datuekin eta objektuen zerrendarekin. 
 
�Parte hartzea doakoa da bai salmenta postuetan baita gordailu-salmentan ere. 
 
�Erabilitako lekua jasota, garbi eta txukun utziko da. Hondakinak sortuz gero, dagokion 
bilketa-lekuan utziko dira bereiztuta.  
 
�Postuak esleitzerakoan, irabazi-xederik gabeko elkarte eta taldeek lehentasuna izango 
dute. Herritarren artean, merkatua garatzen den herrikoek izango dute lehentasuna beste 
herrietakoen aldean. Merkatu batean baino gehiagotan parte hartzeko aukera izango da, 
jasotako eskaeren arabera. 
 

PARTE-HARTZAILEEK NAHITAEZ BETE BEHARREKO 
ARAUAK 

 
�Salmenta/truke postu batean parte hartzeko aurrez izena eman behar da eta merkatu 
bakoitzerako baieztapena jaso. Izena emateko: bete eta bidali www.merka2sanmarcos.org 
webgunean dagoen eskaera-orria. Bide hori erabili ezin dutenek, deitu  943 670249  
telefono zenbakira. 
 
�Merkatu bakoitzean izena emateko epea zabalik egongo da astebete lehenagora arte. 
Merkatua egingo den asteko asteazkenean (beranduenera) izena emandako pertsona 
guztiei erantzuna emango zaie (e-postaz edo telefonoz) lekua baduten edo ez duten 
esateko. Postua esleituta izan eta azken orduan parte-hartzea ezinezkoa dutenek, 
Antolakuntzari jakin arazi behar diote.  
 
�Etxebizitza bakoitzeko pertsona bakar batek eman dezake izena. 
 
�Postuan, lekua esleitu zaion pertsona berak egon behar du eta ezin dio beste inori lekua 
utzi. 
 
�Salgai/trukean jartzen diren objektu guztiak erabiliak izango dira. Ezin da material berririk, 
stock-ekorik, saltzeko helburuz egindako eskulanik... saldu. Egoera onean egongo dira. 
Postuaren aurkezpena zaindu egin behar da (eraman mahaia estaltzeko oihala...). Ezin da 
birsalmentarik egin. 



 
�Merkatu egunean, parte-hartzaileek Informazio karpara zuzendu behar dute beste ezer 
baino lehen eta identifikatu egingo dira NAN erakutsiz. Arauen onespen-orria sinatu 
beharko dute. 
 
�Saltzaile bakoitzak fitxa bat bete beharko du bere postuan salgai jarri dituen   objektu 
guztien zerrendarekin eta saldutakoak zehaztuz. Merkatu bakoitzaren amaieran 
antolatzaileei eskura emango die fitxa osatua. Modu honetara, ekimenak hiri-hondakinen 
prebentzioan duen potentzial erreala neurtu ahal izango dugu.  
 
�Antolakuntzako pertsonalak argazkiak aterako ditu merkatu guztietan. Barne-lanerako eta 
ekimenaren hedapenerako erabiliko dira. Saltzaileen onespena eskatzen da parte hartu 
ahal izateko. 
 
�Ekimenaren Antolakuntza-taldeko arduradunek eskubidea izango dute finkatutako arauak 
betetzen ez dituztenei edo antolakuntzako oharrak jarraitzen ez dutenen parte-hartzea 
bertan behera utzi arazteko, baita zigorrak ezartzeko ere, esate baterako, hurrengo 
merkatuetako parte-hartzea ukatuz. Antolakuntzak arreta berezia jarriko dio ondorengoei: 
postua eskatzaileak betetzea, etxebizitza bakoitzetik eskaera bat baino gehiago ez egotea, 
objektu berriak salgai ez jartzea, aurkeztutako objektuak eta aurkezpen-modua, 
ordutegiaren errespetua, erabilitako lekuaren garbitasuna, emandako datuak egiazkoak 
izatea...  

 


