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Dilluns, 23 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Que el Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió ordinària celebrada el dia 21 d'abril de 2016, va aprovar 
inicialment l'Ordenança de funcionament del "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Que aquest acord es va publicar al diari ARA de data 15 de febrer de 2016, al DOGC número 7058 de data 15 de febrer 
de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de febrer de 2016, i al tauler d'Edictes de l'Ajuntament ha estat 
exposat juntament amb l'Ordenança de funcionament del "Mercat de Pagès" durant el termini de trenta dies.

Que durant aquest període es van formular reclamacions o al·legacions que es van resoldre i comunicar en l'acord del  
Ple de l'Ajuntament, de data 21 d'abril de 2016, on va quedar aprovada definitivament l'Ordenança de funcionament del 
"Mercat de Pagès” del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts.

En compliment del que estableix l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança que ha quedat aprovada definitivament.

TEXTE INTEGRE DE L'ORDENANÇA DE FUNCIONAMENT DEL "MERCAT DE PAGÈS" DEL PARC AGRARI DEL 
BAIX LLOBREGAT

PREÀMBUL

El "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, (a partir d'ara Mercat de Pagès) és  
l'espai destinat a la venda directa de productes agraris.

La  finalitat  d'aquest  mercat  respon  a  la  voluntat  de  promoure  l'agricultura  local,  els  productes  de  proximitat  i  de 
temporada i  el  contacte directe de pagesos i  elaboradors amb els consumidors a través de la  venda directa i  de 
proximitat.

Aquest consum de proximitat i de temporada té un impacte positiu en terme mediambientals que redueix les distàncies 
entre el punt de produccíó i el consumidor fent disminuir la despesa d'hidrocarburs, la contaminació i en definitiva la 
petjada ecològica. Alhora el manteniment de l'activitat agrària en l'àmbit de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat permet 
contribuir a la recarrega natural dels aqüífers, constitueix un pulmó verd que consumeix CO2 i és l'hàbitat necessari per  
algunes espècies de flora i fauna.

CAPITOL I. GENERALITATS

Article 1. Objecte

Aquesta ordenança té per objecte regular les condicions amb que s'ha de desenvolupar el "Mercat de Pagès del Parc 
Agrari del Baix Llobregat" a Sant Vicenç dels Horts (a partir d'ara Mercat de Pagès) en compliment de l'establert en el 
conveni signat entre aquest Ajuntament i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Document de Condicions de 
funcionament del "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Article 2. Definicions

Als efectes d'aquesta ordenança, s'entén per:

a) El "Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts" espai destinat a la venda directe de 
productes agraris del municipi i preferentment del Parc Agrari del Baix Llobregat.

b) Totes les vendes que apareixen reflexades en el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre la acreditació de la venta de 
proximitat de productes agroalimentaris, i en la normativa complementaria.

c) Producte FRESC del Parc Agrari del Baix Llobregat, distintiu que atorga el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
als/les pagesos/es que ho sol·liciten i que compromet al compliment del Reglament de cessió del distintiu "Producte 
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Fresc, Parc Agrari del Baix Llobregat i l'adhesió de la Carta del Producte Fresc del Parc Agrari. Els productes que es  
comercialitzen com a Producte FRESC del Parc Agrari venen identificats amb el logotip creat a aquest efecte.

Article 3. Tipus de comercialització

1.  En el  "Mercat  de Pagès"  es podrà procedir  a  la  venda directa de  fruites i  verdures i  hortalisses fresques  i  de 
temporada, produïdes el mes a prop possible a Sant Vicenç dels Horts i bàsicament dins en l'àmbit del Parc Agrari del  
Baix Llobregat.

2. A les parades del Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts, els pagesos/es podran vendre la producció pròpia amb 
els límits que marquen la legislació sectorial sobre les activitats de comercialització, considerada com activitat agrícola i 
d'acord amb el Decret 24/2013 sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris En qualsevol 
cas, tot el producte que es vengui ha d'indicar el productor de procedència i d'estar emparat per la marca de "'Producte 
FRESC del Parc Agrari del Baix Llobregat.

3. S'admetrà també la venda d'ous i d'altres productes agroalimentaris procedents de la terra o de l'activitat agrària, com 
els bolets o els cargols comestibles, sempre i quan hagin estat produïts a l'explotació –bàsicament en l'àmbit del Parc 
Agrari o àrea d'influència- i compleixin la normativa vigent reguladora de la venda d'aquests productes.

4. S'admetrà també la venda de productes d'elaboració pròpia dels pagesos, elaborats a partir de les matèries primes 
produïdes al Parc Agrari i àmbit d'influència i de venda de proximitat de productes elaborats, sempre i quan hagin estat 
elaborats dins de l'àmbit abans esmentat. Els productes elaborats hauran de ser productes de la terra, en cap cas 
s'admetran productes elaborats a partir de matèries primeres procedents de la pesca.

5. Excepcionalment es podrà admetre la venda de productes elaborats fora de la comarca, però dins de la província de 
Barcelona, si en els processos d'adjudicació els llocs queden vacants de productes elaborats en el "Mercat de Pagès". 
Aquests llocs seran denominats llocs de venda complementària.

6. En tots els casos, els titulars dels llocs de venda (pagesos/es i artesans/es hauran d'estar inscrits al Cens de la Xarxa 
de  Productes  de  la  terra  de  la  província  de  Barcelona  i  hauran  de  complir  amb  les  determinacions  d'aquestes 
condicions, siguin o no complementària.

7. No es permetrà vendre:

a. Els productes recol·lectats en el medi natural.
b. Productes elaborats a partir de matèries primeres procedents de la pesca.
c. La carn de tot tipus.
d. Aquells productes per als quals així ho determini la seva normativa específica.
e. Productes d'artesania no alimentària.
f. Tot aquells productes que l'Ajuntament no consideri adientes, compatibles amb la tipologia del Mercat de Pagès.

CAPITOL II. PROMOCIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL "MERCAT DE PAGÈS"

Article 4. Promotors del Mercat de Pagès

El promotor del "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, es l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts.

Article 5. Comissió Mixta

El  "Mercat  de  Pagès"  estarà  representat  per  una Comissió  Mixta  del  "Mercat  de  Pagès  del  Parc  Agrari  del  Baix 
Llobregat, o òrgan similar formada per:

- Un representant de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
- Un representant de la Cooperativa Agrícola Local.
- Un representat dels/les pagesos/es titulars dels llocs de venda en el Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts.
- Un representant del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

La Comissió Mixta serà la responsable de vetllar per una òptima gestió, organització i control del "Mercat de Pagès" així  
com el compliment de les determinacions d'aquesta ordenança de funcionament. C
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La Comissió Mixta serà la responsable d'estructurar les campanyes publicitàries, d'imatge i de promoció que s'estimin 
adients per a la dinamització i divulgació del "Mercat de Pagès" i de coordinar les campanyes publicitàries que pugui 
promoure l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per unificar els criteris d'imatge promocional del "Mercat de Pagès".

La gestió tècnica i administrativa i la coordinació del "Mercat de Pagès" en tot allò que no sigui d competència municipal, 
la portarà a terme el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat mitjançant el seu equip tècnic.

Article 6. Emplaçament

1. La ubicació del Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts serà a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts.

2. En cas del canvi d'emplaçament l'Ajuntament haurà de garantir que la nova ubicació permeti la realització del mercat 
en les  condicions establertes en  aquests  normes de funcionament  i  en la  resta de nova normativa que resulti  de 
l'aplicació i respecte els requisits establerts amb el caràcter general per al "Mercat de Pagès".

3. Excepcionalment el "Mercat de Pagès" podrà tenir un emplaçament diferent si fos necessari diferent si fos necessari 
(en cas d'obres a l'emplaçament actual etc.) i sempre i quan es justifiqui degudament, no contradigui la normativa vigent.

Article 7. Periodicitat i horari

1. El "Mercat de Pagès" es farà el dissabtes durant els 12 mesos de l'any, exceptuant aquells dies de mercat que, 
segons normativa, estiguin marcats com a festius o bé que es donin condicions meteorològiques adverses.
2. L'horari del "Mercat de Pagès" de Sant Vicenç dels Horts serà de 9 a 14 hores.

Article 8. Nombre de llocs de venda del "Mercat de Pagès"

1. El nombre de llocs de venda del Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts serà com a màxim de 9 parades.

2. El nombre de llocs de venda directa de pagesos/es es podrà incrementar com a màxim un 30% amb llocs de venda 
d'artesania alimentària i de la resta de productes de la terra previstos (ous, bolets, cargols etc.).

3. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts podrà establir el nombre de parades ocupades i les especialitats o tipologies 
de producció d'aquestes sempre que siguin de fruita i verdura i compleixin la resta de requisits com la venda directa 
Producte FRESC.

4.  La limitació dels llocs de venda en el desenvolupament del Mercat de Pagès no impedeix que, en aplicació de la 
legislació vigent, no pugui atorgar altres llocs de venda directa.

Article 9. Estètica del punt de venda

1. Els punts de venda del Mercat de pagès, hauran de ser homogenis en estètica, dimensions i materials d'estructura. 
Cada  autorització  que  l'Ajuntament  atorgui  per  a  un  lloc  de  venda  en  el  Mercat  de  Pagès  del  municipi,  anirà  
condicionada al compliment d'aquest punt.

2. Els punts de venda no podran utilitzar, en cap cas, elements que identifiquin uns orígens diferent del Parc del Baix 
Llobregat i el seu àmbit d'influència, excepte en els casos previstos en aquestes normes de condicions.

3. La estètica i materials d'estructura son els que tenen previstos en el Document de Condicions de Funcionament del 
"Mercat de Pagès"

-Parasol,
-Les Taules d'estructura metàl·lica i les tovalles corresponents a les taules es proporcionen des del Parc Agrari del Baix  
Llobregat.

4.  Els llocs de venda de productes artesans de forma de la comarca del Baix Llobregat no podran utilitzar la imatge 
gràfica ni l'estètica del "Mercat de Pagès". Caldrà que la seva estètica no desmereixi el conjunt de parades del mercat. 
L'Ajuntament podrà denegar l'autorització a les parades d'elaboradors artesans en cas que l'estètica no s'adeqüi a la del 
conjunt del "Mercat de Pagès".

5. És limita el tamany de les parades a una longitud d'entre 3 i 6 metres lineals segons la normativa del Parc Agrari del  
Baix Llobregat.
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Article 10. Taxes

L'exercici de la venda no sedentària comporta l'ocupació de domini públic per part dels venedors de manera sedentària i 
regulada,  i  meritara  la  taxa  corresponent  a  liquidar  en  els  termes  que  disposi  la  Ordenança  Municipal  núm.  11 
Reguladora de la taxa per ocupació de via pública.

CAPITOL IV. PARTICIPACIÓ AL "MERCAT DE PAGÈS"

Article 11. Títol habilitant per a la venda del Mercat de Pagès

Per poder disposar d'un lloc de venda al "Mercat de pagès" a Sant Vicenç dels Horts serà imprescindible disposar de la  
corresponent autorització municipal.

Article 12. Requisits per l'obtenció de l'autorització de participació en el Mercat de Pagès

Els pagesos i/o artesans que vulguin participar al "Mercat de Pagès" hauran de complir els següents requisits:

Ser pagesos/es i titulars d'una explotació agrària. En el cas de les agrupacions de productes agraris aquest requisit l'han 
de complir els membres que siguin productors agraris.

Ser artesans alimentaris.

No s'autoritzarà la participació d'empreses l'objecte de els quals sigui l'activitat comercial.

En el cas dels pagesos/es, estar adherides a la marca PRODUCTE FRESC del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Estar donada d'alta al règim general d'autònoms de la Seguretat Social que els correspongui i al corrent de pagament. 
Aquesta obligació regeix tant respecte del titular com de les persones treballadores que estiguin al lloc de venda.

Complir  els requisits que estableixin les reglamentacions específiques a la producció,  elaboració,  comercialització i 
traçabilitat dels productes agroalimentaris així com els requisits higiènic sanitaris, disposant del corresponent registre 
sanitari d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial aplicable.

Sol·licitat la seva participació al "Mercat de Pagès" mitjançant presentació d'instància a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. Aquesta sol·licitud haurà de ser resolta per l'Ajuntament, amb el vist-i-plau del Consorci del Parc Agrari, i serà 
prèvia  a l'atorgament  de la  corresponent  autorització  i  tramitació,  per part  de l'Ajuntament  corresponent,  el  permís 
municipal per a ocupar un lloc de venda en el "Mercat de Pagès" que anirà acompanyat del document de participació al 
Mercat de 'Pagès signat amb el Consorci del Parc Agrari.

Disposar d'assegurança de responsabilitat i civil amb un a cobertura mínima de 300.000 EUR.

Tenir l'acreditació de Venda directa i/o Venda de Proximitat que atorga la Generalitat de Catalunya. En el cas de no 
estar en possessió d'aquesta acreditació, es dona un termini de 2 anys a partir de l'atorgament de la llicència per a  
ocupar un lloc de venda al "Mercat de Pagès" per a la seva obtenció.

Estar inscrits l Cens de la Xarxa de productes de la Terra de la província de Barcelona.

Article 13. Sol·licitud per a participar en el "Mercat de Pagès"

1.- Per tal de facilitar la presentació de sol·licituds a un lloc de venda al "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix 
Llobregat per part dels interessats, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts realitzarà la difusió necessària entre els 
pagesos i artesans de la seva zona d'influència, en relació a l'inici del "Mercat de Pagès". Aquesta informació es farà 
arribar igualment al Parc Agrari del Baix Llobregat i  als pagesos que estiguin a la llista d'espera en qualsevol dels  
"Mercat de Pagès" ja establerts i a la Comissió Mixta per la selva resolució.

2.- La sol·licitud per obtenir l'autorització necessària per a participar en el "Mercat de Pagès" s'hauran de presentar al 
registre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mitjançant instància normalitzada. Els interessats haurà d'indicar els 
productes vegetals, ous i productes artesans que vendrà mensualment en el lloc de venda, per al cas de que surti 
adjudicatari. C
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3.-  Així  mateix,  les  persones  interessades  hauran  de  presentar  conjuntament  amb  la  sol·licitud  una  declaració 
responsable en la que manifestin el següent:

a. Que dóna compliment els requisits establerts en les normes de funcionament municipal del Mercat de Pagès i, si 
escau, els Plecs que regulin la concessió.

b.  Que  estan  en  possessió  de  la  documentació  que  acrediti  que  pot  iniciar  l'activitat  a  partir  de  l'atorgament  de 
l'autorització.

c. Que mantindrà el compliment dels requisits exigits durant tot el termini de vigència de la autorització.

d. Que autoritza a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal que pugui efectuar les comprovacions en relació al  
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com la consulta telemàtica els registres i arxius 
d'altres administracions públiques que sigui necessària.

e.  Que autoritza  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  el  Consorci  del  Parc  Agrari  per  tal  de  que  puguin  fer  
directament o mitjançant tercers les comprovacions en relació al compliment per que fa origen i naturalesa els productes 
venuts.

4. Per a participar al "Mercat de Pagès" s'haurà de posseir la corresponent autorització municipal, i la tarja identificativa, 
que s'ha d'ésser present a la parada perfectament visible i haver signat el document de participació amb el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat.

5. El document de participació signat entre els paradistes del "Mercat de Pagès" i el Consorci del Parc Agrari del Baix  
Llobregat tindrà la durada que determini el conveni signat entre el Consorci i l'Ajuntament.

6. L'accés a aquestes dades es regirà pel que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les dades de caràcter personal que figurin en la base 
de dades restaran sotmeses a la normativa específica sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 14. Llista d'espera

1. De manera genèrica i no vinculada a cap procés concret d'adjudicació de llocs de venda es podrà fer arribar una 
instància al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat manifestant l'interès de participar en els "Mercats de Pagès" que 
serà incorporat automàticament a una llista d'espera general o d'interessats.

2. En el cas de que el nombre de sol·licituds presentades a l'Ajuntament sigui superior al nombre de llocs de venda 
ofertats, aquelles sol·licituds que no hagin obtingut un lloc de venda passarà a formar part de la llista d'espera municipal.

3.- Que estar en la llista d'espera general o d'interessats, no donarà cap preferència en els processos d'adjudicació de 
llocs de venda de nous mercats.

Article 15. Adjudicació de llocs de venda

1. L'adjudicació dels llocs de venda la realitzarà l'Ajuntament corresponent seguin els criteris d'aquestes normes de 
funcionament i d'acord amb la legislació vigent.

2. El procediment per l'atorgament d'autorització per la l'exercici de venda en el Mercat de Pagès i la cobertura de 
vacants o ampliacions serà determinant per l'Ajuntament i respectarà el règim de concurrència competitiva, així com les 
determinacions contingudes a la legislació patrimonial i de lliure accés a les activitats de servei i del seu exercici.

El  procediment  haurà  de  garantir  el  compliment  dels  principis  de  publicitat,  objectivitat  i  transparència.  Aquest 
procediment públic es desenvoluparà conforme a criteris clars, senzills, objectius i predicibles de conformitat amb els 
criteris i barem de puntuació que fixi l'Ajuntament la documentació que regeixi el procediment.

3. Les sol·licituds de participació que complint amb els requisits establerts al procediment no resultin adjudicatàries d'un 
lloc de venda al Mercat de Pagès, passaran a formar part de la Llista d'espera municipal, ordenada segons la puntuació 
obtinguda, gestionada per l'Ajuntament. En cas de que es produeixi una vacant, l'Ajuntament atorgarà el lloc de venda a 
la següent sol·licitud que hagi obtingut la màxima puntuació en el procés d'adjudicació per aquell mercat que hi figuri. En 
cas d'empat,  es resoldrà segons els criteris de desempat que s'hagin consignat en la documentació que regeixi el 
procediment de concurrència competitiva.
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4. L'adjudicació d'un determinat lloc de venda, comportarà l'assignació d'una ubicació concreta i l'autorització per a la 
venda en el "Mercat de Pagès" previst en el Document de Condicions de Funcionament del "Mercat de Pagès" del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

Article 16. Adjudicació dels llocs de venda complementaris

1. Si resten vacants llocs de venda de productes elaborats i sempre que no superin el màxim de 30% de llocs de venda 
totals,  l'Ajuntament  els  podrà  ocupar  amb llocs  de  venda de productes  elaborats  de fora de  la  comarca  del  Baix 
Llobregat,  sempre i  quan siguin  complementaris  en el  "Mercat  de  Pagès"  i  hagin estat  produïts  i/o  elaborats  a la 
província de Barcelona i estiguin al Cons Xarxa de Productes de la Terra. Aquests llocs seran denominats llocs de 
venda complementaria.

2. L'adjudicació dels llocs de venda complementaris la realitzarà l'Ajuntament corresponent seguin els criteris d'acord 
amb la legislació vigent o altres normes que resultin d'aplicació i d'acord amb els criteris i barems de puntuació que 
determini.

3. L'Ajuntament lliurarà a la persona titular del lloc de venda complementaria una identificació o distintiu a on constarà el  
nom de Sant Vicenç dels Horts i el número de l'autorització. En cap cas no hi podrà aparèixer la identificació "Mercat de 
Pagès".

4. Les autoritzacions dels llocs de venda complementaris no podran ser superiors a 1 any. Transcorregut el període de 
vigència de les autoritzacions dels llocs de venda complementaris, es donarà prioritat per a participar al "Mercat de 
Pagès" a les sol·licituds dels pagesos i/o elaboradors del Parc Agrari del Baix Llobregat i àmbit d'influència.

CAPITOL V. CONDICIONS DE LA PARTICIPACIÓ AL "MERCAT DE PAGÈS"

Article 17. Distribució dels llocs de venda

1. La distribució dels llocs e venda serà fixa. L'Ajuntament responsable del "Mercat de Pagès" determinarà la ubicació 
dels mateixos.

2. Cada lloc de venda tindrà assignat un número de ordre que caldrà respectar en el establir-se el lloc de venda en el 
mercat. L'Ajuntament donarà a conèixer al Consorci del Parc Agrari del baix Llobregat la relació definitiva de llocs de 
venda i la seva distribució en el "Mercat de Pagès" i qualsevol modificació d'aquesta que es pugui produir.

3. En cas de que es produeixin vacants, es resoldrà el més aviat possible l es peticions existents per de poder ocupar 
l'espai del lloc de venda vacant. Mn cas que no hi hagi peticions per ocupar espais vacants, es repartiran els llocs de 
venda de forma homogènia de manera que no es vegin espais sense cap activitat.

Article 18 Ocupació del lloc de venda

1.  Els llocs de venda seran ocupats  per  la persona titular  de l'autorització  o per  personal  per compte del  titular  i  
degudament donat d'alta al règim general de la Seguretat Social.

2. Excepcionalment es permetrà als productors artesans la presència quinzenal o mensual al "Mercat de Pagès" si 
queda degudament justificat per la tipologia de producte a vendre. L'Ajuntament informarà al Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat i es podrà incrementar el nombre de llocs de venda d'artesans, sempre i quan en un mateix dia de 
mercat el nombre de llocs de venda d'artesans no sigui superior al 30% del nombre de llocs de venda dels pagesos.

Article 19 Absències justificades

1. Excepcionalment, per causa de malaltia o degudament acreditada que impedeixi el compliment del requisit establert a 
l'apartat anterior o per causes de força major degudament justificades, la personal titular podrà absentar-se del lloc de 
venda. En aquests casos haurà de justificat aquest extrem davant l'Ajuntament, així com la proposta de substitució per 
al termini que es tracti.
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Article 20 Excedències

Es concediran  excedències  de  participació  al  "Mercat  de  Pagès"  per  raó  de  malaltia,  accident  o  una altra  causa 
justificada. En Aquest cas caldrà presentar a l'Ajuntament la petició d'excedència, pel que fa a la ocupació de la parada, 
degudament justificada.

Article 21 Baixa voluntària del Mercat de Pagès

L'ocupació d'un lloc de venda al "Mercat de Pagès" haurà de comunicar la baixa a l'Ajuntament, amb una antelació 
mínima d'1 mes, per tal de que es pugui dotar l'esmentat lloc de venda per part d'un nou titular.

L'atorgament del lloc de venda vacant el realitzarà l'Ajuntament de conformitat amb les condicions establertes en la 
present ordenança de funcionament.

Article 22 Supòsits d'extinció, revocació i pèrdua de l'autorització

Les autoritzacions de participació en el "Mercat de Pagès" podran ser revocades a petició de l'Ajuntament en els casos 
consignats al Plec de condicions administratives particulars que reguli el procediment de concurrència competitiva, i en 
tot cas, en els casos següents:

Renúncia expressa i escrita formulada per la persona titular.

Absència injustificada en el del titular de la autorització, o persona que el substitueixi degudament acreditada, al Mercat 
de pagès durant on període consecutiu de 4 dies de mercat o de 9 dies alternatius.

Pèrdua d'alguns dels requisits exigits per obtenir l'autorització.

Destinar la parada la venda de productes diferents d'aquests contemplats a l'autorització.

Utilització indeguda de la identificació "Mercat de Pagès" o "prodcute FRESC del Parc Agrari del Baix Llobregat.

No pagament de les taxes establertes.

Desaparició del "Mercat de Pagès" per rescissió del Conveni entre l'Ajuntament i el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

La  resolució  que deixa  sense  efecte  la  autorització  per  la  venda al  "Mercat  de  Pagès"  comporta  que la  persona 
beneficiària ha de posar fi a qualsevol forma d'ús d'aquesta acreditació.

Aquelles persones que han deixat de ser beneficiàries de l'acreditació per la venda al "Mercat de Pagès" no poden 
tornar a ser-ne beneficiàries fins al cap de 1 any a comptar des de la data de la notificació per part de l'Ajuntament.

Article 23 Transmissió de l'autorització

L'autorització  per  la  participació  en  el  "Mercat  de  Pagès"  no  es  transferible.  Únicament  en  el  supòsit  de  mort,  
impossibilitat  física,  jubilació  o pel  simple fet  de cessar  el/la  titular  en el  negoci  per  qualsevol  motiu,  l'autorització 
s'anul·larà.

Qualsevol supòsit de venda de traspàs de l'autorització de participació en el "Mercat de Pagès" de venda amb infracció 
del  que disposa el  paràgraf  anterior,  donarà lloc  a la  immediata anul·lació  d'aquesta,  sense perjudici  de les altres 
sancions que, d'acord amb aquesta normativa, l'Ajuntament pogués imposar a la/l'infractor/a.

Article 24 Actualització de les dades de l'autorització

Si es produeix qualsevol modificació en l'autorització d'una persona titular, aquesta s'ha de comunicar a l'Ajuntament a 
través d'instància normalitzada.

Un cop feta aquesta comunicació l'Ajuntament modificarà les dades corresponent a la seva base de dades i lliurarà en el 
termini de 15 dies, a la persona interessada, una nova autorització en que quedarà reflectida la modificació efectuada.
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CAPITOL VI DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS EN EL MERCAT DE PAGÈS

Article 26. Drets dels participants en el Mercat de Pagès

1. Exercir l'activitat autoritzada durant un any natural.

2. Rebre les prestacions municipals relatives a la vigilància, seguretat, neteja i manteniment del perímetre on s'ubiquin 
del perímetre on s'ubiquin els punts de venda, sense perjudici dels acords que puguin establir-se entre l'Ajuntament i els 
venedors.

3. Assistir al mercat, tret de causes justificades comunicades a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

4. Nomenar un representant del Mercat de Pagès per actuar com a interlocutor de tots els paradistes amb l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts i canalitzar les queixes, els suggeriments i les reclamacions que siguin procedents.

5. Desenvolupar actuacions per promoure i impulsar comercialment el Mercat de Pagès sempre amb l'acord previ de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

6. Les persones titulars de les autoritzacions dels llocs de venda tindran els drets segons el contingut de l'article 28 del  
Document de Condicions d funcionament del "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Article 27 Obligacions dels participants en el Mercat de Pagès

1.-  Les  persones  titulars  d'un  lloc  de  venda tindran  els  drets  segons  l'article  29  del  Document  de  Condicions  de 
funcionament del "Mercat de Pagès" del Parc Agrari del baix Llobregat i Complir les instruccions de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts Respectar i  obeir les indicacions i  recomanacions dictades pel personal municipal  encarregat del 
control del mercat, la Policia Local i del representant del Mercat escollit per ells mateixos.

2.- Exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions a autoritzades (producte procedent del Parc 
Agrari o de la seva àrea d'influència –comarca del Baix Llobregat -, calendari i horari).

3.-  Exhibir  en un lloc visible la Carta de producte FRESC del  Parc Agrari  del  Baix Llobregat degudament  signada 
(queden exclosos d'aquest punts els elaboradors i els llocs de venda complementaris).

4.- Exhibir un lloc visible el Segell de Venda directa i/o Venda de Proximitat atorgat per la Generalitat de Catalunya (en 
el cas de no estar en possessió d'aquesta acreditació, es dona un termini de 2 anys a partir de l'atorgament de la 
llicència per a ocupar un lloc de venda al "Mercat de Pagès" per a la seva obtenció).

5.- Muntar, desmuntar, transportar i emmagatzemar correctament la parada i complir amb l'estètica (para-sol, taules i 
tovalles).

6.- Fer-se càrrec del cost de reposició o ampliació del material que configura la parada (para-sol, taules i tovalles).
7.- Col·locar preus en tots els productes, en l'espai reservat a tal efecte en els porta-preus del Mercat de Pagès. El preu 
indicat  ha  de  correspondre  amb  la  quantitat  total  que  el  consumidor  ha  de  satisfer,  amb  impostos  inclosos.  Els 
descomptes s'hauran d'indicar amb claredat i de forma diferenciada.

8.- Sol·licitar el permís previ a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts si es vol incloure algun element no contemplat en  
l'estructura del lloc de venda, ja sigui il·luminació complementària, equip de fred o altres.

9.-  Les parades dels  productes agrícoles només poden vendre productes a granel  que s'hauran d'embossar en el 
moment de la venda. Cal exposar el gènere de manera ordenada amb una retolació clara i enoquivoca.

10.-  Donar el  pes exacte dels productes.  Aquesta operació s'efectuarà sempre a la  vista del  públic  amb balances 
homologades.

11.- Mantenir en òptimes condicions de neteja l'espai que ocupi la parada, tant duran la celebració del Mercat com un  
cop hagi finalitzat la seva activitat. Disposar les deixalles en els punts i contenidors instal·lats, deixant completament net 
l'espai utlitzat.

12.- Satisfer a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, les taxes municipals que corresponguin en concepte del Mercat 
de  Pagès.  En  cas  de  renúncia  a  la  parada atorgada durant  l'any  natural  de  vigència,  el  paradista  no  tindrà  cap 
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reemborsament de les quantitats ingressades a l'Ajuntament. Així mateix, en aquest cas, el paradista estarà obligat a 
retornar el material que li va ser lliurat pel seu lloc de venda en perfecte estat de conservació i respondrà dels danys i  
perjudicis que s'hi hagin pogut causar per culpa o negligència.

Exhibir la mercaderia en el lloc de venda. Les caixes de suport no podran tenir identificacions de procedències diferents 
a les del Baix Llobregat.

Tampoc podran penjar a les parades mercaderies o productes que puguin representar algun tipus de perill  per els 
vianants o que dificulti  el pas. Finalment, per raons higièniques i sanitàries no es permetrà que la mercaderia sigui 
tocada pels compradors.

13.- Estar donat d'alta de la Seguretat Social el titular de la parada i estar al corrent del pagament d'impostos, de les  
obligacions amb la Seguretat Social, així mateix, al corrent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

CAPITOL VII. REGLAMENTACIÓ DEL "MERCAT DE PAGÈS"

Article 28 Del control municipal del Mercat de Pagès

L'ajuntament designarà a personal tècnic per garantir el funcionament del "Mercat de Pagès" el qual realitzarà:

- El control del Mercat i el registre dels titulars dels llocs de venda i del personal venedor i el compliment dels requisits  
per a l'adjudicació dels llocs de venda establerts en la normativa municipal "Mercat de Pagès".

- El posicionament dels/les ocupants als seus respectius llocs de venda.

- La resolució de les incidències que poguessin sorgir mentre s'instal·la i realitza el Mercat.

- Tot allò que afecta a l'ordre sanitari i a la disciplina del Mercat

Es poden efectuar les advertències i requeriments amb advertiment verbal, que no es consideraran com a sancions, per 
tal que s'apliqui els articles de la present normativa reflectits en la normativa municipal "Mercat de Pagès".

Es realitzarà si s'escau un informe setmanal en el que es recullin totes les incidències. En cas de que alguna d'aquestes 
tingui efectes sancionador es trametrà còpia al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Les  autoritats  competents  podran  realitzar  en  qualsevol  moment  els  controls  i  les  inspeccions  que  es  consideri 
necessàries per tal de verificar el compliment de les obligacions exigides en aquesta Normativa. 

Article 29 Del control de l'origen dels productes del Mercat de Pagès

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat vetllarà ple compliment dels compromisos adquirits pels titulars dels punts 
de venda de pagesos pel que fa la utilització del identificatiu Producte FRESC del Parc Agrari del Baix llobregat i pel que  
fa els aspectes lligats a la verificació de la procedència dels productes en venda.

Article 30 CAUSES D'ANUL·LACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, es reserva el dret a anul·lar l'autorització concedida a una paradista del Mercat 
de Pagès si es produeix un incompliment reiterat d'aquesta Ordenança de Funcionament i no s'atenen les indicacions 
pertinents, d'acord amb el representant dels paradistes del Mercat i sense cap dret al retorn de les taxes ingressades 
per l'interessat.

Sant Vicenç dels Horts, 3 de maig de 2016
L'alcaldessa, Maria Teresa Aymerich Boltà
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