
 

 

ANNEX II. MODEL D’AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS 

 

Este annex cal presentar-lo omplit i acompanyat de la sol·licitud general i sempre amb la 

documentació preceptiva justificativa del compliment dels requisits manifestats. En 

qualsevol cas, els mèrits han d'acreditar-se per mitjà de la presentació dels documents 

que s’indiquen en les bases; sempre documents originals o degudament compulsats. 

L’objecte d’este document és el de facilitar a la Comissió Avaluadora la revisió de les 

propostes presentades. 

 

 BAREM 

1. PROXIMITAT 

De 0 a 10 punts 
(categories excloents) 

(Marcar amb una única X la 
ubicació que corresponga) 

a) Més del 50% de la superfície de les explotacions on 
es cultiva o elabora el producte que s’ha de vendre es 
troben ubicades en la comarca de l'Horta (Horta Nord, 
Sud, Oest i terme de València). 

 

b) Més del 50% de la superfície de les explotacions on 
es cultiva o elabora el producte que s’ha de vendre es 
troben ubicades en comarques limítrofs a la comarca 
de l'Horta. 

 

c) Més del 50% de la superfície de les explotacions on 
es cultiva o elabora el producte que s’ha de vendre es 
troben ubicades en les comarques de la Foia de 
Bunyol, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, la 
Safor, la Costera, la Vall de Cofrents, la Plana d’Utiel, 
els Serrans, el Racó d’Ademús, la Plana Baixa o l’Alt 
Palància. 

 

d) Més del 50% de la superfície de les explotacions on 
es cultiva o elabora el producte que s’ha de vendre es 
troben ubicades en altres comarques de la Comunitat 
Valenciana. 

 

e) Altres ubicacions.  

2. QUALITAT MEDIAMBIENTAL 
del producte que s’ha de comercialitzar 

De 0 a 8 punts 
(sumatori de les categories) 

(Marcar amb una X tantes 
caselles com corresponga) 

a) Producte provinent de la producció ecològica 
certificada, en la totalitat de les parcel·les i productes 
que cal autoritzar. 

 

b) Producte avalat per un sistema participatiu de 
garantia, en la totalitat de les parcel·les i productes que 
cal autoritzar. 

 

c) Producte provinent de la producció integrada o 
avalat per altres certificacions privades. 

 

d) Producte avalat per una marca de Parc Natural.  



 

e) Pesca artesanal.  

f) Altres certificacions de qualitat ambiental legalment 
reconegudes. 

 

3. ZONES RURALS DEPRIMIDES 

De 0 a 2 punts 
(categories excloents) 

(Marcar amb una única X la 
ubicació que corresponga) 

a) Explotació situada en la major part en zones de 
muntanya, segons el PDR de la Comunitat Valenciana 
2014-2020 (o futurs). 

 

b) Explotació situada en la seua major part en zones 
amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques, segons el PDR de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 (o futurs) o en zones incloses 
en la xarxa Natura 2000. 

 

4. PERTINENÇA A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 
(referits a persones que exerciran la venda o la 
producció segons el cas) 

De 0 a 3 punts 
(sumatori de les categories) 

(Marcar amb una X tantes 
caselles com corresponga) 

a) Persona productora. Joves (menors de 41 anys) en 
el moment de presentar la sol·licitud. 

 

b) Persona productora. Dones.  

c) Persones que exerciran la venda o la producció. 
Persones pertanyents a algun dels col·lectius següents 
en risc d'exclusió social: 
C1.Famílies monoparentals 
C2.Famílies nombroses 
C3.Víctimes de violència de gènere 
C4.Persones parades de llarga durada 
C5.Perceptores de rendes mínimes 
C6.Persones amb discapacitat 
C7.Sol·licitants d'asil 
C8. Migrants 
C9. Pertanyents a altres minories 

 

5. QUALITAT DEL PRODUCTE 
(excloent amb qualitat ambiental del producte) 

De 0 a 3 punts 
(Marcar amb una X tantes 
caselles com corresponga) 

a) Denominació d'origen  

b) Indicació geogràfica protegida  

c) Altres figures de qualitat  

6. ECONOMIA SOCIAL 

De 0 a 2 punts (sumatori 

de les categories) 
(Marcar amb una X tantes 
caselles com corresponga) 

a) Entitats de l'economia social (segons la Llei 5/2011 
del 29 de març) 

 



 

b) Iniciatives amb certificat d'auditoria social, balanç 
social, balanç del be comú, o certificat equivalent. 

 

7. PROJECTES D'INCLUSIÓ 

De 0 a 2 punts 
(categories excloents) 

(Marcar amb una X tantes 
caselles com corresponga) 

a) Entitats, empreses o altres organitzacions amb més 
d'un 33% de persones en risc d'exclusió social. 

 

b) Entitats que treballen amb persones en risc 
d'exclusió 

 

  




