Condicions generals

El portal gastroteca.cat és una eina al servei dels elaboradors, comerciants i distri-buïdors, restauradors i gastrònoms que treballen
entorn els productes agro-alimentaris catalans i estan interessats en la seva promoció.
Acompanyem el formulari que cal adjuntar per tal de ser inclòs al portal, en el qual:
- el/la sol·licitant declara que totes les dades que aporta són certes, i que es compromet a que en cas de modificació d'aquestes, ho
traslladarà a l'equip gestor de gastroteca.cat (Tel. 93 551 54 59 info@gastroteca.cat)
- El/la sol·licitant, en cas de facilitar dades i/o material gràfic, autoritza formalment l'ús d'aquestes per al portal gastroteca.cat;
- En el cas de productes i/o establiments, el/la sol·licitant declara que aquests compleixen degudament la corresponent normativa que
en cada cas els afecta.

Nota: L'equip gestor del web es reservarà el dret d'inclusió en el portal gastroteca.cat en cas d'incompliment dels corresponents criteris
d'inclusió.
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Criteris específics per a la inclusió de productors que fan venda directa - Compra a pagès

S'inclouran a l'apartat de Compra a pagès a la gastroteca.cat productors del sector agroalimentari que compleixin els següents requisits:
- Que siguin una explotació agrària domiciliada a Catalunya que vengui de manera regular (no esporàdica) productes de la seva
explotació, siguin frescos o elaborats, directament al consumidor final, amb independència de la modalitat de comercialització adoptada: a
la mateixa explotació, a fires i mercats, per Internet, etc.
- Pel que fa als productes elaborats, que les matèries primeres principals provinguin de la mateixa explotació i disposin dels
corresponents permisos sanitaris.
- Que el/la sol·licitant, en el cas de persona física, sigui agricultor/ora professional titular d'una explotació agrària i, en el cas de persona
jurídica, disposi de la qualificació d'Explotació Agrària Prioritària (EAP). També s'inclouen les agrupacions, independentment de la seva
forma jurídica, sempre que almenys el 50% dels seus socis siguin agricultors professionals o EAP que comercialitzin de manera directa
els productes de producció o de producció i elaboració pròpia.
- En casos puntuals, i donada la particularitat d'una determinada explotació per l'especificitat del/s producte/s que produeixen i/o altres
atributs que l'ens promotor de `Compra a pagès' estimi d'especial interès, es considerarà susceptible d'incloure's tot i no complir alguns
dels criteris apuntats, a excepció dels requeriments sanitaris que són d'obligat compliment.
Nota: Aquests criteris estan subjectes a possibles modificacions i/o alteracions establertes per l'equip gestor de gastroteca.cat.
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FITXA D'ALTA COMPRA A PAGÈS
NOM DE L'EMPRESA (RAÓ SOCIAL):
NIF/CIF:
NOM DE L'EMPRESA/EXPLOTACIÓ (NOM COMERCIAL QUE VOLEU QUE CONSTI A LA GUIA):
NOM DE LES PERSONES CAPDAVANTERES DE L'EXPLOTACIÓ (QUE APAREIXERAN A LA GUIA):

DADES DEL PUNT DE VENDA PRINCIPAL DE L'EXPLOTACIÓ
ADREÇA
MUNICIPI
COMARCA
CODI POSTAL
TEL.CONTACTE FIX
FAX
ACCÉS A INTERNET
CORREU ELECTRÒNIC 1
PÀGINA WEB
COORDENADES GPS

MÒBIL

SÍ

NO
CORREU ELECTRÒNIC 2

X:
exemple: 123456

Y:
exemple: 1234567

DADES REFERENTS A LA COMERCIALITZACIÓ
Localització de la venda
% venda a l'explotació
% altres canals de venda *
% venda per internet
% de venda fires i/o mercats
* altres canals (portar a domicili,
agrobotigues, restaurants, etc.)

Mesos de venda
Horari de Venda
Especificar canals
Dades fires i/o
mercat/s (nom,
població, dia
població, etc...)

Gener

Juny

Novembre

Febrer

Juliol

Desembre

Març

Agost

Tot l'any

Abril

Setembre

Maig

Octubre
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Productes no elaborats produïts a l'explotació
Família de producte

Volum/prod./
venda

Productes (exemple: garrofa, cigrons, tomates, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Unitat

% venda
directa

Unitat

% venda
directa

Unitat

% venda
directa

Productes elaborats on la matèria primera procedeix íntegrament de la pròpia explotació
Família de producte

Volum/prod./
venda

Productes (exemple: formatge madurat de vaca, fuet, oli, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Productes de revenda (no produïts/elaborats a l'explotació però que l'empresa els comercialitza)
Família de producte

Volum/prod./
venda

Productes (mel, mató, recuit de drap, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Productes elaborats on la matèria primera procedeix una part de l'explotació i la resta es compra a tercers
Família de producte

Productes (melmelada de gerdons, torró, etc.)

Volum/prod./
venda

Unitat

-

-

-

-

-

-

-

-

% venda
directa

% procedència.
Pròpia Tercers
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ALTRES DADES DE INTERÈS
En cas de persona física, sou agricultor/a professional?
(almenys el 25% de la vostra renda prové de l'activitat agrària i l'explotació possibilita una Unitat de Treball Agrari (1920 hores anuals)
Si
No
En el cas de persona jurídica, sou Explotació Agrària Prioritària (EAP) ?
Si
No
En cas negatiu, quin percentatge de socis de l'empresa són agricultors/ores professionals?
En el cas d'agrupació de productors, sou tots els socis de l'agrupació agricultors professionals o EAP?
Si
No
En cas negatiu, quin percentatge de socis i de capital són agricultors/ores professionals o EAP?
L'explotació està inscrita en el Registre d'Explotacions Agràries de Catalunya (REAC) ?
Si
No
Pertanyeu a alguna associació, agrupació de productors, cooperativa...?
Si
Si és el cas, especificar:

No

Feu activitats de promoció de l'explotació i/o els vostres productes?

No

Si

Oferim regularment una ruta de presentació de l'explotació i/o elaboració de productes. Especificar
dates i horaris
L'ensenyem als nostres clients quan ens ho demanen (puntualment)
altres (especificar)

Quin és per vosaltres el millor mes de l'any per mostrar l'explotació i vendre els vostres productes?
(especificar com més millor, temporada, mes o quinzena)
L'explotació té també allotjament rural?
Si
No
Hi oferiu àpats amb productes de l'explotació?
Si
No
Faciliteu la venda dels productes de l'explotació a les persones que hi fan turisme rural?
Si
No
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Us consta d'alguna instal·lació (museu, centre d'interpretació, etc.) propera i/o relacionada amb el seu àmbit de producció que pugui ser
d'interès?
Si és el cas, especificar:

Compteu amb algun distintiu d'origen i/o de qualitat? (si és el cas, especificar des de quan)
Carnet artesà
Empresa artesana
Mestre artesà
Altres distintius *
*Altres (especificar)

DO
IGP
DOP
DOQ

DG
ETG
Marca Q
Slow Food
Ecològic
Producció Integrada

MATERIAL GRÀFIC
Feu entrega de catàlegs, cartells, fotos, vídeos… que puguin facilitar de promoció de l'explotació i/o els vostres productes. Si
(aclarir el tema de propietat intel·lectual d'aquest material)

No

descripció del material:
Davant la possibilitat que des del Programa de Comercialització Agroalimentària del DIUE es proposés editar material específic de promoció per difondre
la vostra explotació i/o els vostres productes, estaríeu interessats/des en rebre informació al respecte?
Si
No
I donat el cas, estaríeu disposats/des a participar en accions que suposessin un copagament (que una part de la despesa l'assumís el Programa
de Comercialització Agroalimentària i l'altra part l'assumís cada empresa participant)?
Si
No
ENLLAÇOS I ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS per a la promoció de l'explotació i/o els seus productes
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Camp obert per ressaltar aspecte/s diferencials de la vostra explotació. (Descripció entre 60 i 100 paraules, informació per a publicar)

Camp obert per anotar aquelles previsions a curt i/o mig termini que puguin afectar alguns dels continguts anotats més amunt (la producció - venda de
nous productes, disposar d'algun nou distintiu, etc.

En/na (nom i cognoms) ............................................................................................. assumeix com a (càrrec empresa) ............................................, la veracitat de la
informació anotada en aquesta fitxa així com el compliment de la normativa vigent que afecta a l'activitat empresarial que fa el cas, i que d’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades, autoritza al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a la difusió i
publicació de les dades que s’apunten en aquest document, així com el material gràfic cedit al respecte, per a totes aquelles accions i comunicacions que aquest
organisme porti a terme en el marc de la Unitat de Comercialització Agroalimentària del mateix Departament. La signatura d’aquest document implica l’autorització
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions relatives a l’activitat
empresarial que fa el cas. La persona pot denegar expressament aquest consentiment; en aquest cas haurà d'aportar la certificació administrativa corresponent.
En el cas de voler exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades en aquesta fitxa, us podeu adreçar al Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa, Carrer Provença, 339, 08037 Barcelona.
Data i signatura

Per tal de poder tramitar la vostra alta ens heu de fer arribar almenys aquesta pàgina SIGNADA bé per fax al 93 567 14 96 o bé escanejada per correu electrònic a
info@gastroteca.cat, la resta de pàgines ens les podeu fer arribar per correu electrònic.
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