
  

 

 

L’HORTA A LA PLAÇA – 26 DE GENER DE 2020 

 

 

DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT O NOM DE LA PERSONA FÍSICA:  

NOM COMERCIAL: 

NIF/CIF: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

TELÈFON MÒBIL: 

ADREÇA POSTAL: 

POBLACIÓ I COMARCA: 

PERSONA DE CONTACTE: 

 

 

 

A) ACTIVITATS DE VENDA DE PRODUCTE AGRÍCOLA (producte a la venda serà 

EXCLUSIVAMENT de PRODUCCIÓ PRÒPIA) 

Venda directa de producte agrícola fresc 

Venda directa de producte agrícola elaborat 

Venda directa de producte alimentari per a consum in situ 

 

B) ACTIVITATS DE DIFUSIÓ RELACIONADES AMB L’HORTA I/O ALIMENTACIÓ 

Llibres i altres materials o propostes didàctiques i formatives sobre l’horta 

Associacions, col·lectius i iniciatives de defensa i promoció del territori agrícola 

Altres iniciatives econòmiques (turisme, rutes, horts escolars...) 

Promoció de mercats de proximitat 

Promoció de la pesca i productes de la mar 

Entitats de comerç just 

Institucions i organismes públics 

Proposta d'activitat/s o tallers puntuals durant la jornada 

ALTRES: 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA DE PRODUCTES I INICIATIVES DE L´HORTA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT EN LA QUAL ES VOL PARTICIPAR (Tria’n una, la principal) 



  

 

 

EMPLENA NOMÉS SI HAS SELECCIONAT L’OPCIÓ A) ACTIVITATS DE VENDA DE 

PRODUCTE AGRÍCOLA 

A.1 El meu producte reuneix les següents característiques de qualitat social/ambiental (es 

poden marcar varies caselles): 

 CAECV 

 SPG 

PROAVA 

TIRA DE COMPTAR MERCAVALÈNCIA 

TIRA DE COMPTAR DE DISTRICTE 

COL·LECTIUS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 

A.2 En aquesta edició participaré posant la meua parada en la següent zona (tria’n només una 

resposta) 

 

 

 Empleneu si per a accedir al mercat es necessari l'ús d'un vehicle pel muntatge. 

 Recordem que 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. 

 Es procurarà habilitar zones d'aparcament per als participants que necessiten l'ús 

de vehicle per a realitzar el muntatge però per les limitacions de l’espai NO 

PODEM GARANTIR ESPAI D’APARCAMENT PER A TOTS ELS VEHÍCLES. 

Quan l’espai disponible estiga ocupat serà responsabilitat de cadascú buscar un 

aparcament disponible sense que l’organització es responsabilitze de cap 

necessitat o obligació derivada de la falta d’espai o cost d’aparcament. 

DADES CONDUCTOR/A 

NOM i COGNONS: 

DNI: 

MATRÍCULA DEL VEHICLE: 

 

 

TIPOLOGIA DE LA PARADA 

Parada de 3x2m (Si es necessiten més metres indiqueu les dimensions i es valorarà): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ACCÉS DE VEHICLES A LA PLAÇA EL DIA DE L’ESDEVENIMENT I ESPAI ESPECIAL PER A APARCAR 

PARADA 



  

 

 

LLUM EN LA PARADA:          SI          NO 

Parades que necessiten connexió elèctrica INDISPENSABLE per al producte a vendre, 

indiqueu la raó i es valorarà la possibilitat: Només les parades que reben confirmació d’esta 

possibilitat podran disposar-ne: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PUNT D’AIGUA:                  SI        NO 

Parades que necessiten punt d’aigua indiqueu la raó i es valorarà la possibilitat: Només les 

parades que reben confirmació d’esta possibilitat podran disposar-ne: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ALTRA INFORMACIÓ IMPORTANT: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Si voleu fer una proposta d’activitat, exposició o taller dins de la jornada, indiqueu-nos ací la 

vostra proposta, les necessitats logístiques, l’horari o qualsevol altra que en tingueu. Us 

recordem que enguany en principi no hi haurà espai de xarrades. 

TITOL DE LA PROPOSTA I DESCRIPCIÓ: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

NECESSITATS: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS 
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