salut pública del seu producte (registre sanitari,
RISIPAC, Carnet artesà...), essent exclusivament
responsables de les garanties sanitàries del seu
producte.

A. DADES GENERALS:
a.1- Emplaçament: Plaça Sant Pere. Sant Cugat del
Vallès.

c.7- Els productors portaran la infraestructura de la
pròpia parada i hauran d’indicar-ne els seus
elements (neveres, etc.)
c.8- El muntatge i desmuntatge de les parades es
farà en els horaris establerts.

a.2- Inauguració: 30 maig 2009.
a.3- Periodicitat: quinzenal; segon i últim dissabte
de mes (consultar el calendari a la web de l’ateneu:
www.ateneu.cat/projectes/ecoateneu)

c.9- En el desmuntatge cal deixar l’espai net i lliure
d’escombraries.

D. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
a.4- Horari expositors: dissabte de 8 a 15 h.
a.5- Horari al públic: dissabte de 9 a 14 h.
a.6- Activitats paral·leles: tallers divulgatius, tallers
de cuina, activitats lúdiques i música tradicional.

B. ATENEU:
b.1- L’Ateneu compta amb una assegurança de
responsabilitat civil que cobreix els danys a tercers
que es puguin produir en el mercat. Aquest import
no cobreix pèrdues, danys o altres despeses alienes
a l’organització així com tampoc els danys que, per
acció pròpia, es causi a tercers.
b.2- L’Ateneu es reserva el dret de visitar els espais
agraris dels productors per tal de verificar l’origen
dels productes i establir una relació de confiança
entre organitzadors i productors.

C. CONDICIONS GENERALS:
c.1- La parada haurà de ser regentada pel titular al
que se li ha concedit l’autorització.
c.2- En cas que no es pogués mantenir el
compromís establert de participar en el mercat
quinzenalment, és obligatori avisar amb un mínim
de dos mesos d’antelació.
c.3- Tots els productes han de ser declarats en el
full d’inscripció.

d.1- Les inscripcions estan sotmeses als pagaments
de les taxes d’ocupació de via pública i al pagament
de la gestió de l’organització -L’import per a l’any
2019 de les taxes, és de 2,90€/ metre lineal/dia- i el
de la gestió – 63,20 euros/metre lineal/semestral
d.2- La forma de pagament de les taxes es farà per
avançat via domiciliació bancària el mes de gener
(taxes anuals i gestió semestral) i de juliol (gestió
semestral)
d.3- La inscripció s’entendrà com a realitzada un
copes retorni a l’Ateneu la documentació complerta
i s’hagi fet efectiu el pagament de l’import assignat
IVA inclòs.
d.4- Cada productor haurà d’aportar la següent
documentació:
Fotocòpia D.N.I.
Fotocòpia del compte bancari per
domiciliar els pagaments
Fotocòpia del RGS (Registre General
Sanitari).
Sol·licitud de participació al Mercat de
Pagès degudament complimentada.
Carnet d’artesà (si és el cas).
Registre CCPAE de l’any en curs (si és el
cas).
Declaració
responsable
del
Sector
Alimentari
d.5- Els productors que només participen en un
mercat, tindran una reducció del 30% de la gestió
semestral

c.4- Els productes han de ser agroecològics i de
producció pròpia, efectuant la venda sense
intermediaris.
c.5- Els productes han d’exposar-se evitant el
contacte amb el públic i presentar-se respectant la
normativa de sanitat. (Veure document de
normativa del Sector Alimentari)
c.6- Els productors han d’aportar la documentació
acreditativa de compliment de la normativa de
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