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El Sr./ la Sra. ........................................................................amb DNI................................................, 

domicili a l'efecte de notificació a......................................................................................................... 

i telèfon de contacte: ……………………………………..., en nom propi i / o en representació de/d' 

(entitat jurídica): .............................................................................................................................. 

Per a la jornada L'Horta a la Plaça, del pròxim diumenge 26 de gener de 2020 a la Plaça de 

l'Ajuntament de València, DECLARE haver llegit i entés les directrius generals que s'especifiquen 

a continuació i em compromet a acomplir-les i fer-les acomplir a les persones que puguen 

participar amb mi: 

1. La participació en la jornada es fa per invitació i amb autorització expressa prèvia. El muntatge 

de parades que no estiguen autoritzades pot suposar la imposició de sanció. 

2. Qualsevol venda de producte serà realitzada directament pel productor/a o per una persona en 

la qual delegue. El producte sempre serà de producció o elaboració pròpia. Està terminantment 

prohibida la revenda de producte. 

3. Només podran realitzar venda de productes aquelles persones o entitats específicament 

autoritzades a fer-ho. En cas contrari la participació en la jornada es limitarà a la difusió de 

l’activitat que cada persona o entitat realitze relacionada amb la promoció de l’activitat primària i 

el seu territori i patrimoni. 

4. L'objectiu de la jornada és fonamentalment una mostra per a la difusió a la ciutat d'aquelles 

iniciatives, activitats i productes que es donen actualment al territori de l'Horta. Serà això el que 

es prioritzarà per damunt de la venda del producte. Hi haurà activitats paral·leles que 

s'intentarà que no destorben la venda però en algun cas pot ser que siga inevitable. 

5. El muntatge de parades no implica el pagament de cap import econòmic però es demana, a 

canvi, que s'aporten activitats d'animació i difusió per al públic visitant. Esta condició serà 

indispensable per a les empreses que vulguen difondre les seues activitats educatives o 

culturals. Inclogueu-les a la vostra sol·licitud, en un annex específic. 

6. Les activitats de venda de producte requereixen l'acompliment de tots requisits legals que 

comporta l'exercici d'una activitat econòmica i serà condició imprescindible manifestar-ho 

firmant el model de declaració responsable que s'acompanya a la inscripció. 

7. En el cas de venda de producte alimentari caldrà presentar carnet de manipulador/a de 

producte alimentari en la modalitat de venda, o documentació justificativa equivalent. Tota 

l'alimentació elaborada haurà d'estar avalada per un registre sanitari. 

8. El maneig del producte es farà seguint les normes bàsiques d'higiene i la parada es presentarà 

tan organitzada i neta com siga possible. Es poden consultar, de manera orientadora, els 

següents documents disponibles a Internet: «Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la 

venda d'aliments en mercats no sedentaris i fires» i «Requisits bàsics dels locals ambulants o 

provisionals dedicats al subministrament d'aliments i esdeveniments ocasionals amb activitat de 

naturalesa comercial», consultables a Internet. 
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9. De manera especial les caixes de producte alimentari estaran sempre separades de terra, com 

a mínim, per un caixó buit. Està prohibit fumar a la parada mentre es fa la venda. 

10. Amb caràcter general no està permés portar animals de companyia a la jornada. Per a ells 

pot ser una situació estressant i poden interactuar de manera negativa amb altres persones o 

animals que aporte el públic visitant. 

11. El producte a la venda ha de comptar amb alguna característica de qualitat ambiental i/o 

social de les que s'especifiquen al formulari d'inscripció sempre avalada documentalment per 

alguna entitat. L'ajuntament, avaluarà al seu criteri, la suficiència o no de la documentació 

presentada. 

12. L'espai estàndard de les parades serà de 3 m lineals per 2 de fons (aprox.). Si necessiteu 

ocupar major espai sol·liciteu-lo al formulari i assegureu-vos la confirmació. La parada 

comptarà, preferiblement, amb una carpa o para-sol i estarà presentada amb un criteri estètic. 

Al formularis caldrà especificar les característiques estètiques i les dimensions de la vostra 

parada. 

13. La venda d'algun material no autoritzat expressament o la revenda de producte suposarà 

l'expulsió automàtica de la plaça. 

14. Es prega compromís per a disminuir la distribució del producte plàstic. Utilitzeu bosses 

reciclables, biodegradables o reutilitzables de paper, cartró, fècula de creïlla o tela.  

15. Presentar la sol·licitud no implica l'autorització per a muntar parada. Es comunicarà de 

manera personalitzada l'acceptació de la vostra sol·licitud. No es permetrà el muntatge de cap 

parada que no compte amb eixa comunicació específica. O que s'haja compromés a aportar 

alguna documentació genèrica o específica i no la presente. 

16. L'autorització serà única i exclusivament per a l'activitat del dia 26 de gener de 2020 en horari 

de 10.00 a 16.00 hores i no generarà cap dret a futur. 

17. La jornada estarà oberta al públic des de les 10.00 a les 16.00. En eixa franja horària està 

terminantment prohibit la presència de vehicles al recinte de la plaça. El muntatge i 

desmuntatge de parades que s'haja de produir durant eixe horari, per qüestions excepcionals, 

es farà transportant el material a mà o amb carretons però mai amb l'entrada de vehicles. 

S'habilitarà un espai especial però limitat per aparcar els vehicles a la plaça. Una vegada 

ocupat l’espai disponible els vehicles que no càpiguen hauran de buscar aparcament pel seu 

compte sense que l’organització assumisca cap compromís al respecte. 

18. Per gestionar l'aparcament i l'accés dels vehicles és imprescindible que faciliteu la matrícula 

del vehicle i el nom i DNI de la persona que el conduirà. 

19. Les parades que facen venda hauran de comptar, de manera visible amb els preus unitaris de 

cada producte. Els aparells de mesura (balances) han d'estar perfectament calibrats. 

20. Cada parada haurà de fer-se càrrec de netejar el seu espai durant la jornada i deixar-lo 

perfectament net durant el desmuntatge. 

21. Caldrà evitar qualsevol element de la parada que puga presentar un perill per a les persones 
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visitants. 

22. No es pot lligar res als arbres i resta de vegetació o mobiliari urbà.  

23. Només es pot ocupar l'espai designat per a cada parada 

24. No estarà permés publicitar el producte amb sistemes d'amplificació o de manera coercitiva. 

25. Servicis: Hi haurà WC a disposició del públic assistent i dels visitants. Hi han diverses fonts 

públiques a la plaça. Es preveu la instal·lació de parades que elaboren menjar per a consum 

in situ. 

26. En cas que a més de muntar parada vulgueu fer alguna altra activitat (taller, exposició, 

comunicació, etc.) assegureu-vos de posar-ho al formulari d'inscripció i confirmeu que està 

reservat l'espai o el temps en la programació. 

27. En cas que la jornada haja de suspendre's o ajornar-se per motius climatològics o altres serà 

comunicat de manera directa als telèfons de contacte facilitats. En cas de suspensió o 

ajornament no cabrà la sol·licitud de cap compensació per danys o lucre cessant per part de 

les persones o entitats autoritzades a participar. 

28. Hi haurà persones voluntàries encarregades de coordinar la jornada es prega la màxima 

col·laboració i comprensió per les complicacions que puguen sorgir. 

29. La data límit per a la presentació de propostes de muntatge de parades serà, amb caràcter 

general, el dimecres 15 de gener de 2020. El lliurament de tota la documentació el divendres 

17 de gener de 2020. A partir d'eixa data tampoc no es podrà garantir l'acceptació o publicitat 

al programa d'activitats o tallers. 

30. Durant tota la jornada s'haurà de tindre a disposició dels funcionaris municipals o autoritat 

competent en la matèria, l'original firmat d'este document i qualsevol altra documentació que 

acredite l'acompliment dels requisits exigits en matèria sanitària, laboral, d'hisenda, de 

certificació de producte i altres documents que justifiquen les característiques del producte 

declarades en la sol·licitud. 

 

I perquè conste als efectes escaients, firme cadascuna dels fulls d'este document (i cadascun dels 

seus fulls). 

 

València,              de gener de 2020 
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