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Reglament de funcionament del Mercat de la Pagesia per
ampliar la xarxa de suport a la comercialització de productes
locals del Baix Camp

Antecedents
Seguint la trajectòria per a dinamitzar el sector agrari del Baix Camp, i en concret el foment de la
venda de proximitat i l’increment del consum de producte agroalimentari local, des del Consell
estem treballant per a posar en marxa un Mercat de la Pagesia itinerant.
La tendència dels models de comercialització directa entre productor i consumidor final respon
a la necessitat d’aportar valor afegit al producte i d’incrementar el benefici per part del productor
/a.
D’altra banda, la consciència, per part del consumidor/a, ja sigui local o visitant, de l’existència i
peculiaritat del producte local, aporta també valor cultural, turístic i gastronòmic al nostre territori,
dotant-lo d’una identitat pròpia.

CAPÍTOL 1. DISPOSICONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular la posada en marxa i el funcionament d’un mercat de
productors/es minorista, itinerant, d’àmbit comarcal per ampliar la xarxa de suport a la
comercialització de productes locals agroalimentaris del Baix Camp.
La finalitat del projecte és promocionar l’activitat comercial dels productors/es locals de la
comarca potenciant la venda directa per aconseguir un comerç directe entre productor/a i
consumidor/a final, que aporti valor afegit al producte i contribueixi a revaloritzar el sector agrari
a la comarca.
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Article 2. Gestió
Inicialment el Consell Comarcal del Baix Camp assumeix la gestió de la posada en marxa i
funcionament del mercat, en col·laboració amb els ajuntaments, com iniciativa de
desenvolupament local i promoció econòmica i turística del sector agrari i dels municipis del Baix
Camp.
No obstant això, l’objectiu del Consell Comarcal és que el Mercat de la Pagesia pugui aconseguir
entitat pròpia i autogestionar-se a través de les persones productores/elaboradores que hi
participin. En aquest sentit el Consell Comarcal convocarà a tots els/les paradistes a les reunions
on es decidiran les mesures de gestió que eventualment convingui prendre.
Article 3. Ubicació
El mercat s’ubicarà en els diferents municipis de la comarca per la qual cosa l’ens comarcal
signarà convenis de col·laboració o contractes amb els ajuntaments on s’hagi d’ubicar
periòdicament de manera no sedentària, per establir el lloc on es posarà el mercat, les dates, les
accions de promoció del mercat, i les obligacions de les parts signats.
L’esquema inicial d’itinerància és el següent:
§

§

§

§
§

Un dia de la setmana de dilluns a diumenge s’ubicarà en diferents municipis de la comarca,
fent èmfasi especial en els municipis d’interior i de muntanya i/o allunyats de nuclis urbans
més extensos del Baix Camp, sempre que sigui possible en coordinació amb altres
esdeveniments locals, com festes majors, festa de l’oli, o d’altres.
Un dia de la setmana de dilluns a diumenge s’ubicarà a Reus, preferiblement des de l’inici
de la tardor fins al final de la primavera o durant tot l’any, depenent dels interessos dels
productors/res i/o del municipi.
Un dia de la setmana de dilluns a diumenge s’ubicarà a Cambrils des de l’inici fins al final
de l’ estiu, o durant tot l’any, depenent dels interessos del municipi i dels productors/res.
Segons l’afluència de productors/es interessats/des, es podran afegir més rèpliques
setmanals o desdoblar el mercat perquè pugui ser present el mateix dia en diferents
municipis.
El lloc concret d’ubicació en cada municipi s’acordarà entre l’ajuntament i el Consell
Comarcal tenint en compte les facilitats d’accés per als/les paradistes i per a la clientela,
les facilitats d’aparcament, condicions d’accés a la connexió elèctrica, i als serveis bàsics
municipals, i es tindrà en compte que el lloc, preferentment, sigui un espai asfaltat, entre
altres aspectes que contribueixin i ajudin al bon desenvolupament i promoció del Mercat
de la Pagesia.
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Article 4. Productes admesos
El mercat podrà incloure la comercialització de la llista de productes que s’indica a continuació,
sense que en cap cas sigui limitativa. Aquests productes són:
Oli
Fruits secs i derivats (envasats, torrats, xocolatats, garrapinyats, etc)
Fruites, verdures, llegums, tubercles
Bolets i tòfones
Cargols
Melmelades i conserves artesanes
Pa i pastes artesanes
Mel i subproductes apícoles
Làctics
Ous
Productes carnis
Vins, most, vermut, moscatell, cerveses artesanes, destil·lats i altres begudes
elaborades amb productes del Camp de Tarragona
Plantes aromàtiques, infusions, tes, espècies.

Aconseguir que el mercat tingui una àmplia oferta comercial és un dels objectius de
la iniciativa, per la qual cosa es vetllarà especialment perquè hi hagi la màxima diversificació de
productes que sigui possible, entre les quals s’hi podrà trobar un ampli ventall de producte
ecològics.

CAPÍTOL 2. ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DELS LLOCS DE VENDA
Article 5. Bases de participació
S’obrirà un període de presentació de sol·licituds per a entrar a formar part de la borsa del Mercat
de la Pagesia i s’adjudicaran d’entrada les 20 parades, passat aquest període, la borsa restarà
oberta a noves incorporacions que restaran en llista d’espera cara a possibles baixes.

5.1 Requisits per a les persones participants

L’adjudicació de parades serà per ordre de punts, segons el barem d’aquest reglament.
Per tenir una autorització o llicència per a participar com a paradista en el Mercat de la Pagesia
s’obrirà una borsa de participants. Les persones interessades en formar-ne part hauran de complir
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els següents requisits:

Ser agricultors/es professionals, és a dir, estar donats d’alta com a autònoms en el règim
especial agrari i estar al corrent de pagament o bé presentar la DUN o constar com a
elaboradors alimentaris en l'epígraf de l’IAE de la vostra activitat.
Disposar del corresponent registre sanitari en vigor, en el cas d’elaborar o manipular
productes agroalimentaris.

5.2 Documentació a presentar en la sol·licitud (sobre A)
Per optar a una parada, les persones que compleixin els requisits esmentats hauran de
presentar primerament el sobre A amb la següent documentació:

Sol·licitud per tenir una llicència/autorització d’una parada al Mercat de la Pagesia d’ acord
amb el model establert (Annex I), que inclou la relació dels productes que es pretenen
comercialitzar, les seves característiques i mètode de producció.

Tot tipus de documentació que es consideri oportuna per la valoració de mèrits, segons el
barem de criteris establert en aquest reglament. La valoració de la documentació no
especificada en aquest Plec quedarà subjecte al criteri del comitè de selecció.

Suggeriments:
Per valorar el criteri de proximitat: aportar DUN de les finques, o planell Cadastral amb
acreditació de titularitat o escriptures amb la ubicació de la seu de l’empresa.
Per valorar el criteri de l’entitat o ens social: aportar una breu memòria descriptiva
(màxim dues cares), del projecte i les escriptures de la vostra activitat.
Per valorar l’exclusivitat del producte: un llistat dels productes que vendran a la parada
especificant les varietats i si ho creieu pertinent algunes de les seves peculiaritats.
Per valorar la predisposició a compartir parada només cal que ens indiqueu, en funció
de l’espai del que voldríeu disposar si compartiríeu la parada amb un, dues, o 3 persones
o si del contrari utilitzaríeu amb exclusivitat (considerem que cada parada tindrà 3m
lineals).
Per a valorar el criteri del mètode productiu caldrà que ens entregueu els certificats
CCPAE, el certificat de producció integrada o, en el cas de producció sense químics,
una declaració jurada que ho avali, es poden afegir altres documents com fotografies,

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al
desenvolupament local
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Manuel Abelló - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2022 a les 14:41:52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 89F7750DAF274C7F9AE70F4F14A692A8 i data d'emissió 02/05/2022 a les 11:49:24

testimonis o factures de compra dels fitosanitaris.

5.3 Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència/autorització (sobre B):
Els/les paradistes seleccionats/des per participar en el Mercat de la Pagesia, podran
materialitzar l’autorització concedida un cop hagi presentat la documentació següent:

Còpia compulsada del DNI, NIF o NIE del titular de l’explotació
Comprovant del pagament de la quota del règim especial agrari de l’últim trimestre o última
DUN.
Còpia del registre sanitari, si s’escau
Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de
residència i de treball corresponents.
Quan es tracti d’una persona jurídica, còpia compulsada de les escriptures de constitució,
del document d’inscripció al Registre Mercantil i el document d’alta censal de l’activitat
econòmica (model 036), caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre
oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que totes les persones sòcies
treballadores estan adscrites al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de
treballadors/es autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la
cooperativa.
Declaració jurada d’auto-responsabilitat signada, segons model (Annex II) que certifiqui:
La veracitat de la informació i documentació aportada.
Una assumpció del compromís de cooperació amb altres productors pel que fa a la
compartició d’espai i equips (si és el cas), repartiment de tasques (com el muntatge
i desmuntatge de parades o d’altres que se’n puguin derivar).
Una presència mínima en municipis petits.
Que almenys el 70% del producte que es posarà a la venda serà de producció pròpia
o en el cas que sigui comprat, que procedeixi de la demarcació del Camp de
Tarragona i sigui demostrable .
La falsedat en la declaració responsable és motiu de pèrdua de l'autorització sense dret a
indemnització.
Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior, el Consell
Comarcal del Baix Camp requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu
dies hàbils esmeni la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l’
advertiment que de no fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que aquesta s’ arxivarà.
Resguard de la fiança dipositada al Consell Comarcal del Baix Camp corresponent al
material proporcionat per muntar les parades (tendals, mostradors, carretó fruiter, etc).
Resguard del pagament de la quota anual corresponent a la part proporcional de l’
assegurança de responsabilitat civil del Mercat de la Pagesia.
Document d’acreditació de titularitat del compte bancari on s’hagi de domiciliar la quota
anual a partir del segon any.
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Article 6. Criteris de prioritat
Per a poder establir un ordre de prioritat entre els/les aspirants a participar al mercat, es fixa un
sistema de punts basat en diversos criteris cadascun amb la seva ponderació i valoració segons
la condició que compleixi cada productor/a.
Aquest sistema és el següent:
Proximitat de l’explotació (multiplica x5)
3 punts: si la producció es fa en explotacions ubicades en zona vulnerable (zona Leader:
l’Albiol, l’Aleixar, Alforja, l’Argentera, Arbolí, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts,
Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols,
Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana).
2 punts: si la producció es fa en explotacions ubicades en la resta de municipis del Baix
Camp.
1 punt: si la producció es fa en explotacions ubicades fora del Baix Camp en radi fins a
100km (des de Reus).
0 punts: si la producció es fa en explotacions ubicades fora del Baix Camp en un radi
més de 100km (des de Reus).

Entitat o ens social (multiplica x4)
3 punts: per autònoms agraris o petites explotacions familiars.
2 punts: per petites cooperatives agràries, entitats sense ànim de lucre i empreses
agrícoles de fins a 15 treballadors dedicades a més de 2 productes.
1 punt: per petites cooperatives agràries, entitats sense ànim de lucre i empreses
agrícoles de fins a 15 treballadors dedicades exclusivament a un o dos productes.
0 punts: grans empreses (més de 15 treballadors).

S’entén per petita explotació familiar aquella en la que treballen únicament les persones membres
d’una mateixa família. S’entén per familiar aquelles persones amb una relació de fins a segon
grau de consanguinitat i també aquelles persones que convisquin en la mateixa unitat familiar i
que ho puguin demostrar amb l’empadronament.
Exclusivitat del producte (x3)
3 punts: si com a mínim un producte és únic al Mercat de la Pagesia i forma part de la
cistella bàsica mediterrània.
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2 punts: si com a mínim un producte és únic al Mercat de la Pagesia tot i no formar part
de la cistella bàsica mediterrània.
1 punt : si com a mínim un producte és varietat autòctona tot i no ser únic al Mercat de
la Pagesia.
0 punts: la resta de productes.

S’entén per cistella bàsica mediterrània productes genuïns de la terra que siguin habituals de
trobar al rebost de la majoria de les llars.
Mètode productiu (multiplica x2)
3 punts: certificació CCPAE.
2 punts: per a ecològics no certificats (caldrà presentar declaració jurada).
1 punt: producció integrada.
0 punts: convencional.

Predisposició a compartir parada (multiplica x1)
3 punts: si compartiria la parada amb tres o més paradistes.
2 punts: si compartiria la parada amb 2 paradistes més.
1 punt: si compartiria la parada amb 1 altre/a paradista.
0 punts: necessitaria una parada en exclusiva.
Se sumarà una puntuació extra als projectes que compleixin un o més dels conceptes següents:
+ 0,50 Sol·licituds a nom d’una persona menor de 40 anys
+ 0,50 Sol·licituds a nom d’una dona
+ 0,50 Si la persona sol·licitant té algun tipus de discapacitat igual o superior al 33%
+ 0,50 punts a les Sol·licituds que declarin la utilització de recursos propis
mediambientalment sostenibles en la producció (fonts pròpies d’energia renovable, fems,
etc.), o recursos d’altres productors/es de proximitat (fems...) segons els criteris de
proximitat establerts al mateix Reglament, o que en faci aportació (fems...) a altres
productors/es de proximitat segons els criteris de proximitat establerts al mateix Reglament.
+ 0,50 punts a les Sol·licituds a nom d’una persona cap de família monoparental.

Com a 6è criteri, només a mode de desempat, es considerarà l’antiguitat a la borsa.
El/la sol·licitant per participar en el Mercat de la Pagesia haurà d’acreditar documentalment els
criteris de prioritat que declari complir.
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Article 7. Infraestructura del Mercat de la Pagesia
El mercat constarà de l’espai de 21 parades (mostrador i tendal), que el Consell Comarcal posarà
a disposició dels productors/es.
A cada persona participant se li adjudicarà un lloc en una de les parades, o una parada sencera,
considerant el volum i varietat del producte, i depenent de l’espai disponible.
Es podrà cedir un carretó fruiter per cada productor/a, mentre hi hagi disponibilitat.
El Consell Comarcal posarà a disposició del Mercat la parada, l’equip i els accessoris per a la
realització d’un “show-cooking” que contribueix a dinamitzar el Mercat. En cas que s’hagi de
desdoblar el Mercat en dos municipis diferents simultàniament se substituirà l’acció del “showcooking” per altra acció de dinamització.
El Consell Comarcal del Baix Camp inicialment es responsabilitzarà de l’organització de tots els
mercats, així com que quedi cobert el transport del material publicitari i de la parada i
infraestructura per les demostracions de cuina.
La custòdia i bon manteniment de la infraestructura que es cedeixi a cada productor/a (tendal,
mostrador, carretó, etc) serà responsabilitat del productor/a mentre tingui vigent l’autorització per
participar en el Mercat. També se li atorgarà un espai dins el magatzem ubicat a Botarell per a
poder guardar la parada.
Quan un/a productor/a abandoni el mercat se li retornarà la part proporcional de la fiança,
descomptats els costos de reparació i l’amortització corresponents.
El Mercat de la Pagesia disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil de vigència anual
que s’haurà de sufragar entre els/les paradistes proporcionalment a l’espai ocupat en les parades
del Mercat.

Article 8. Canvis, modificacions, transmissibilitat i renúncia de l’autorització de
participació en el Mercat de la Pagesia
Si un cop obtinguda l’autorització de participació en el Mercat de la Pagesia, la persona/entitat
/empresa paradista vol canviar, ampliar o disminuir els productes de venda per als quals va
sol·licitar la seva participació haurà de fer una sol·licitud exposant i motivant els canvis,
modificacions, ampliacions o disminucions que vulgui introduir-hi. També haurà de motivar el grau
en què la nova sol·licitud pot contribuir a millorar el Mercat de la Pagesia.
El Consell Comarcal del Baix Camp haurà d’aprovar expressament la nova sol·licitud, sense que
es pugui entendre tàcitament atorgada. Per aprovar o desestimar la nova sol·licitud, l’ens
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comarcal l’estudiarà i corroborarà que els canvis, modificacions, ampliacions o disminucions
proposats no alteren les condiciones inicials d’atorgament de l’autorització, i valorarà el grau en
què contribueixen a millorar el Mercat de La Pagesia.
La manca de resolució expressa, dins del termini de dos mesos a comptar del registre de la nova
sol·licitud, significarà la desestimació d’aquesta.
La vigència de la nova autorització finalitzarà en la mateixa data que la atorgada inicialment.
Per altra banda, l’autorització per participar en el Mercat de La Pagesia no és transmissible
sota cap concepte per part de la persona/empresa/entitat a qui li ha estat atorgada.
La persona/empresa/entitat pot renunciar a l’autorització per participar en el Mercat de la Pagesia
que tingui concedida. En aquest cas haurà de presentar escrit de renúncia motivat que únicament
donarà lloc a la devolució íntegra de la fiança si es retorna el material de la parada (tendal,
mostrador, carretó, etc) en perfectes condicions d’ús i manteniment, en cas de retornar el material
malmès, només es retornarà l’import de la fiança descomptades les despeses de reparació o
reposició.
Article 9. Vigència de l’autorització
El termini de vigència de l'autorització serà de vint-i-quatre mesos. Sis mesos abans de la
caducitat, s'iniciarà el nou procediment de revisió de la borsa i concessió de noves llicències,
segons els criteris vigents en aquell moment. Totes les persones paradistes interessades hauran
de presentar-se al nou procediment de concessió de noves llicències per optat a continuar la seva
activitat al mercat.
Article 10. Extinció i revocació de l’autorització de participació en el Mercat de la Pagesia
L’autorització per participar en el Mercat de La Pagesia s’extingirà, sense dret a indemnització ni
a compensacions de cap mena, en els casos següents:
a) Renúncia expressa i escrita formulada pel titular, que inclou retorn total o parcial de la
fiança si es compleixen els requisits establerts.
b) Arribat el termini de vigència.
c) Transmissió de l’autorització.
d) Manca de pagament de la fiança i de les quotes mensuals corresponents
e) Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de
l’autorització.
f) Destinar la parada a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorgà l’
autorització.
g) Manca de col·laboració amb el bon funcionament del mercat.
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El Consell Comarcal del Baix Camp revocarà l’autorització per participar en el Mercat de la
Pagesia sense dret al retorn de la fiança, ni indemnització ni a compensacions de cap mena, si
el/la paradista incompleix aquest Reglament o les condicions d’atorgament de l’autorització.

Article 11. Titular de les autoritzacions i exercici de la venda
L’autorització de la participació en el Mercat de la Pagesia és personal i intransferible per a la
persona sol·licitant. Per tant, el titular o la titular de l’autorització hauran d’exercir directa i
personalment l’activitat comercial.
Això no obstant, també podran exercir l’activitat el/la cònjuge, o parella de fet acreditada per
qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i persones
assalariades. Tots ells/es han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que
correspongui.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica o cooperativa, quan aquesta estigui
integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació
jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat.
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció
a les condicions de l’autorització atorgada.
Pel que fa a l’exercici de la venda el/la paradista autoritzat a participar en el Mercat de la Pagesia
haurà de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar riscos i accidents de tot tipus.
En especial estan obligats a retirar els vehicles del mercat un cop hagin muntat la parada. En
aquest sentit, queda prohibit que el/la paradista aparqui el vehicle al costat de la parada.
Una vegada desmuntades les parades, els/les paradistes hauran de deixar la seva parada i la
seva zona d’influència neta, dipositant, segons pertoqui, les deixalles produïdes en els
contenidors de recollida selectiva habilitats a tal efecte.
El Consell Comarcal del Baix Camp determinarà una persona responsable del Mercat de la
Pagesia, que tindrà les funcions de gestionar i vetllar pel compliment de les normes de
funcionament del Mercat. Els /les paradistes hauran de col·laborar amb aquesta persona per al
bon funcionament del Mercat.
L’activitat de venda s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets de les persones consumidores
i usuàries, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
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Es prohibeix rotundament la utilització de les parades, carretons i demés material proporcionat
pel Consell Comarcal del Baix Camp per a la realització de qualsevol altre activitat comercial
diferent a la del Mercat de la Pagesia.
Article 12. Protecció de dades i confidencialitat
El Consell Comarcal del Baix Camp s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en
especial les contingudes a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat
per RO 1720/2007, de 21 de desembre.
Les dades personals de les inscripcions dels productors i consumidors del Mercat de la
Pagesia i del Mostrador del Camp només poden ser administrades per la persona responsable
degudament designada.
La persona sol·licitant d’inscripció pot expressar en el formulari i en qualsevol moment altres
limitacions complementàries a la divulgació de les seves dades o dels seus requeriments.

Article 13. Aprovació, modificació i derogació d’aquest Reglament
Aquest Reglament serà vigent des de la publicació en els butlletins oficials.
L’òrgan competent del Consell Comarcal del Baix Camp serà l’encarregat de l’aprovació,
modificació i derogació d’aquest Reglament, en els termes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
El Consell Comarcal comunicarà les modificacions i derogacions a les persones que tinguin
parada al Mercat de la Pagesia.
En cas de derogació definitiva del Reglament que regula aquest protocol i/o extinció del servei
comarcal del Mercat de La Pagesia, es procedirà a comunicar aquest acord a les persones
inscrites al Mercat de la Pagesia.

Article 14. Extinció del Mercat de La Pagesia
Si l’òrgan competent del Consell Comarcal del Baix Camp decideix deixar de gestionar el Mercat
de la Pagesia, així ho comunicarà a les persones paradistes i obrirà una negociació amb elles
per tal de poder traspassar la gestió i la responsabilitat del Mercat de la Pagesia.
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Si en el termini de sis mesos des de la comunicació per part de l’òrgan competent a les persones
paradistes no s’ha arribat a un acord, es procedirà a la dissolució del Mercat de la Pagesia amb
la conseqüent devolució de la infraestructura i materials cedits pel Consell Comarcal a les
persones paradistes (parades, carretons, material publicitari, etc) .
Acceptació del Reglament:

Jo,
,a
de
del 20 , he llegit
aquest Reglament i accepto les condicions de participació del Mercat de la Pagesia del Consell
Comarcal del Baix Camp que s’hi estableixen.

Signatura: (Cal signar electrònicament)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al
desenvolupament local
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joan Manuel Abelló - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2022 a les 14:41:52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 89F7750DAF274C7F9AE70F4F14A692A8 i data d'emissió 02/05/2022 a les 11:49:24

ANNEX 1
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN
EL MERCAT DE LA PAGESIA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

1. Identificació de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms _____________________________________________________________
DNI/NIE

Adreça____________________________________________

CP

Municipi____________________ Comarca______________________

Telèfon

Adreça electrònica

Pàgina web si en té
En nom propi/en nom i representació de l’empresa
Adreça
Municipi

amb NIF
CP

Comarca

Telèfon ________________Adreça electrònica_____________________________
Pàgina web, si en té

2. Identificació de l’explotació i del producte/s a comercialitzar en el Mercat de la
Pagesia
Ubicació de l’explotació 1
Municipi
Comarca

Referència cadastral

Producte/s
Varietat/s
Mètode/s de producció
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Ubicació de l’explotació 2
Municipi
Comarca

Referència cadastral

Producte/s
Varietat/s
Mètode/s de producció

Ubicació de l’explotació 3
Municipi
Comarca

Referència cadastral

Producte/s
Varietat/s
Mètode/s de producció

Producte/s amb certificació CCPAE

Producte/s

ecològics

no

certificats

(amb

declaració

jurada

d’auto-responsabilitat)

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Producte/s de producció integrada
______________________________________________________________________________

Producte/s de producció convencional
_____________________________________________________________________________
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Autoritzo al Consell Comarcal del Baix Camp l’enregistrament i la difusió de vídeos i imatges on
aparegui la meva persona i/o activitat per a promocionar el Mercat de La Pagesia a través dels
diferents mitjans de comunicació del Consell Comarcal del Baix Camp

Sí

No

Data i signatura
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ANNEX II
Mercat de la Pagesia del Consell Comarcal del Baix Camp

En/na____________________________________________amb DNI/NIE
inscrit /a com a participant en el Mercat de la Pagesia comarcal en nom propi/en
representació de l’empresa/entitat

amb NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
Tota la documentació i informació aportada al Consell Comarcal del Baix Camp com a
participant en el Mercat de la Pagesia és autèntica i està en vigor.
Compleixo els requisits demandats pel Consell Comarcal del Baix Camp per participar
en el Marcat de la Pagesia com a paradista.
Compleixo tots els requisits exigits legalment per a la meva activitat, des de la producció
i elaboració fins la venda dels meus productes.
Assumeixo la veracitat de la procedència dels productes a comercialitzar en el Mercat de
la Pagesia i el mètode de producció emprats.
En cas d’elaboració i/o manipulació dels meus productes, disposo del registre sanitari
corresponent per poder-ho fer amb les garanties requerides i necessàries.
Estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
He llegit aquest reglament, l’assumeixo i em comprometo a complir-lo.
Assumeixo el compromís de cooperació amb altres productors/es pel que fa a compartir
espai i equips (si és el cas) en la parada, repartiment de tasques com el muntatge i
desmuntatge de parades o d’altres que se’n puguin derivar i d’una assistència mínima d’
un mercat al mes, en municipis petits.
Almenys el 70% dels productes que posaré a la venda en el Mercat de la Pagesia seran
de producció pròpia, podent ser el 30% restants procedents de productors propers dins la
demarcació del Camp de Tarragona.

Data i signatura (Cal signar electrònicament)
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ANNEX III
Mercat de la Pagesia del Consell Comarcal del Baix Camp

En/na ______________________________________________________amb DNI/NIE__________
inscrit/a com a participant en el Mercat de la Pagesia comarcal en nom propi/en representació
de l’empresa /entitat

amb NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:

Produeixo amb tècniques regeneratives i/o respectuoses amb el medi ambient, sense
químics els següents productes:

Data i signatura (Cal signar electrònicament)
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