
 

 
Bon dia! 

Ací trobareu la informació necessària per poder sol·licitar la participació en la jornada 

L'Horta a la Plaça el pròxim dia 26 de gener de 2020, a la plaça de l'Ajuntament de 

València. 

Demanem que no reenvieu esta convocatòria a cap altra persona ja que les invitacions 

a participar que es fan són nominals. 

Per tal de formalitzar la sol·licitud de participació heu de seguir els següents passos, en 

l'ordre indicat. 

1. Llegiu atentament la documentació disponible que trobareu adjunta. Principalment 

el document de compromís i després els documents complementaris que heu de 

presentar segons l'activitat/s que vulgueu realitzar durant la jornada (informeu-vos-

en més avall). 

2. Valoreu si esteu en disponibilitat d'assumir els compromisos i treballs que implica. 

3. En cas afirmatiu, empleneu i firmeu aquella documentació que vos correspon 

(informeu-vos-en més avall). Adjunteu una còpia escanejada de la documentació 

emplenada i signada dins del formulari (vore punt 4) o envieu-la a 

proava@proava.org i guardeu els originals en una carpeta amb la documentació 

justificativa dels compromisos adquirits. Eixa carpeta l'haureu de dur 

obligatòriament el dia de la jornada i mostrar-la als funcionaris municipals que la 

puguen demanar en qualsevol moment durant tota la jornada. 

4. Empleneu la fitxa d'inscripció i envieu-lo a proava@proava.org  (document 1) 

Dia límit per a inscriure’s i lliurar la documentació: durant tot el dimecres 15 de 

gener. Vos agrairíem que per a una millor coordinació emplenàreu els arxius i ens 

féreu arribar la documentació el més prompte possible. 

5. Espereu confirmació de l'autorització. Ho farem via correu-e. A molt tardar el dilluns 

20. 

6. Prepareu la vostra activitat per a que el dia 26 siga un exemple d'iniciativa 

participativa i col·laborativa. 

Per realitzar alguna consulta puntual (preguem llegiu atentament abans tota la informació) 

podeu fer-la telefonant a: 963924463 (PROAVA), 615347236 (Rosa Vázquez), 600402720 

(Teresa Lidón) o via correu-e proava@proava.org   

Gràcies! 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

 

Correctament emplenada i firmada. Si es pot enviar escanejada millor però, en qualsevol cas, és 

condició imprescindible per muntar parada portar els originals el dia de la jornada. 

 

1.- TOTHOM ha de presentar: 

● DOCUMENT DE COMPROMÍS (model annex número 3) 

● Emplenar el arxiu amb la fitxa d’inscripció annex 1 (punt 4) 

● Si per a accedir al mercat és necessari l'ús d'un vehicle caldrà emplenar document 1 (fitxa 

d’inscripció): 

o NOM DEL CONDUCTOR 

o NÚMERO DE DNI DEL CONDUCTOR 

o MATRÍCULA DEL VEHICLE 

2.- ACTIVITATS QUE EXERCISQUEN LA VENDA aportaran a més: 

a) DOCUMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE. (Model adjunt 4) 

A més i segons cada cas caldrà presentar també:  

2.1.- LA VENDA DE PRODUCTE ALIMENTARI FRESC: 

a) CARNET DE MANIPULADOR/A D'ALIMENTS (o equivalent) de les persones que 

vagen a exercir la venda. 

b) DECLARACIÓ DE PRODUCTE. (Model adjunt annex 5) 

2.2.- VENDA DE PRODUCTE ALIMENTARI ELABORAT: 

a) REGISTRE SANITARI 

b) CARNET DE MANIPULADOR/A D'ALIMENTS (o equivalent) de les persones que 

vagen a exercir la venda. 

c) RELACIÓ EXHAUSTIVA DELS PRODUCTES A VENDRE (a redactar pel 

sol·licitant). 

2.3.- VENDA DE PRODUCTE ALIMENTARI PER A CONSUM INSITU: 

a) DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

TECNICOSANITÀRIA ESPECÍFICA. (a redactar pel sol·licitant). 

b) RELACIÓ EXHAUSTIVA DELS PRODUCTES A VENDRE (a redactar pel 

sol·licitant) 

c) REGISTRE SANITARI DE L’ESTABLIMENT ON S’HAGEN PRE-ELABORAT, EN 

EL CAS QUE SIGA AIXÍ, SALSES, CONDIMENT O ALTRA MATÈRIA PRIMERA 

 


