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Reportatge

El mercat de segona mà
És un tipus de mercat on pots adquirir productes de 
segona  mà  com  mobiliari,  decoració,  llar, 
antiguitats, roba, llibres, discos, electrodomèstics, 
ferreteria i maquinària.

Des dels mercats de sempre fins a noves empreses 
on es poden comprar i vendre coses usades. Tot un 
sector que, amb la crisi, està trobant més sortides.

El mercat de segona mà català té cada vegada més 
seguidors   a  Catalunya.  I  és  que  l'oferta  és 
immensa.És pot trobar des de béns de consum de 
tota  mena,  fins  a  inversions  principals,  com  els 
vehicles i l'habitatge.  Catalunya és un dels mercats 
més  forts  d'Espanya,amb  un  16%  de  les  vendes 
totals de tot l'Estat.

Un bon exemple de l'arrelament de la segona mà a 
Catalunya és l'origen de Els Encants Vells o la Fira  
de Bellcaire de Barcelona. És un dels mercats més 
vells d'Europa, hi ha activitat des de el segle XIV.

Una de les cadenes de botigues de segona mà més 
demanada a Catalunya és Cash Converters, amb 9 
botigues  repartides  per  Catalunya.El  ritme  de 
creixement ha augmentat en els cinc anys.

També el mercat de segona mà té com a objectiu 
prevenir  la  generació  de  residus  i  una  manera 
d’aconseguir-ho  és  promoure  la  reutilització 
d’objectes i aparells, perquè no esdevinguin residus 
abans d’haver esgotat totalment la seva vida útil.

A la nostra societat costa que la gent compri  un 
producte ja usat per altra gent. Però la venda de 
roba de segona mà té un públic limitat que radica 
en els col·lectius juvenils però també pot abarcar 
als sectors més desafovorits de la societat.

Els que més utilitzen el servei  són els homes de 
entre 18 i 49 anys. Per al petit comerciant és difícil 
dedicar-se  professionalment  al  mercat  de  segona 
mà, perquè també  ha  de   fer front al pagament 
d' impostos. 

Els  mercats  de segona  mà també fan campanyes 
per  difondre   la  reutilització  en  fires,  mostres, 
congressos i altres esdeveniments. 

Dades significatives : 

A Catalunya hi ha 389 establiments segons l'Institut 
d'Estadística de Catalunya dedicats a aquest sector 
i   durant l'any 2005 es van ingressar 35,5 milions 
d'euros per aquest concepte

Números de telèfon d'interès, relacionats amb el 
mercat de segona mà:

935069566                         938733535

938911093

Webs relacionades:

www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/merc
at_segona_ma 
http://www.encantsbcn.com/ 
http://www.cvmsa.com/sant_antoni/CvmsaE/merc
ado/santantoni.html 

http://www.humana-sapain.org/

http://compravenda.hostaler.org/CercaSegona
ma.aspx 

http://www.mercaxollo.com/

http://vendasegonama.blogspot.com/

Mostra de productes que podem comprar de 2a mà.
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