Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'UNA PARADA
EN EL MERCAT DELS DISSABTES

PA-04-122
A DADES DE L'INTERESSAT:
Nom

B

Cognoms

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

C

DNI/CIF/NIE

Cognoms

DNI/CIF/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:
Que conec l'oferta de parades vacants de venda no sedentària al mercat dels dissabtes d'Algemesí.

E

DOCUMENTACIÓ QUE APORTE:
Fotocòpia del DNI del titular i del personal al seu servei, si és el cas.
Documents establits per l'ordenança reguladora, relatius a la valoració dels mèrits, relacionats al dors d'esta sol·licitud.
De caràcter general (article 22)
Per a col·lectius desfavorits (article 25.1)
Per a nous emprenedors (article 25.2)
Altres documents:

F

SOL·LICITE:
L'autorització corresponent per a la pràctica de la venda no sedentària en el mercat dels dissabtes del municipi d'Algemesí,
per als productes següents:
Alimentaris (indique quins):
No alimentaris (indique quins):
Segons l'ordre de preferència de les parades vacants següents:
1. Parada núm.
2. Parada núm.
3. Parada núm.
4. Parada núm.

G

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Declare sota la meua responsabilitat que complisc tots els requisits exigits en l'Ordenança reguladora de la
venda no sedentària i que no tinc cap deute amb la hisenda municipal.
Algemesí ,
(signatura)

Edició 2, abril 2017

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

Les dades que ha facilitat en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Algemesí que, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Algemesí.

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 22. Barem de mèrits
a) La persona que la sol·licita té la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea: 1 punt.
b) L'experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació de l'activitat comercial, que
podrà acreditar-se, entre altres maneres, per mitjà de certificats emesos per altres ajuntaments on s'haja exercit la venda:
màx. 3 punts.
· Més d'1 any d'experiència: 1 punt
· Més de 2 anys d'experiència: 2 punts
· Més de 3 anys d'experiència: 3 punts
c) La pertinença de qui la sol·licita a associacions de comerciants: 1 punt.
d) La innovació, adequació o complementarietat de l'oferta de venda que es pretén exercir en relació amb el disseny
comercial establit per l'Ajuntament, si és el cas: 4 punts i, si no s'hi ha establit el disseny comercial, es puntuarà segons
siga:
· Activitat singular o única: 4 punts
· Fins a 2 activitats similars: 2 punts
e) Acreditació de formació específica per mitjà de l'assistència a jornades o cursos relatius a l'exercici de l'activitat
comercial o a la defensa i protecció dels drets dels consumidors en què hagen participat administracions públiques,
universitats, cambres de comerç o altres organismes oficials, o bé estiguen avalats per estos: 0,25 per curs, amb un
màxim de 2 punts.
f)La incorporació a codis de conducta o sistemes de qualitat aplicables a l'exercici de la venda: 1 punt.
g) L'adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors, com l'adhesió a la Junta Arbitral de
Consum de la Generalitat: 1 punt.
h) No haver sigut sancionada en ferm per infraccions molt greus comeses en l'exercici de la venda no sedentària durant
l'any anterior a la sol·licitud: 1 punt.

Article 25. Col·lectius especials
1. Col·lectius desfavorits
a) Persones aturades de llarga durada, que ho acrediten amb un certificat expedit pel servei d'ocupació públic de la
comunitat autònoma on resideixen:
· Més de 12 mesos d'inscripció: 3 punts
· Més de 24 mesos d'inscripció: 6 punts
· Més de 36 meses d'inscripció: 9 punts
b) Estar acollida a un programa de protecció de la dona maltractada: 5 punts. S'acreditarà amb un informe de l'entitat que
realitze el programa.
c) Persona en risc o situació d'exclusió: 5 punts. Ho acreditarà mitjançant un certificat emés per l'òrgan competent del
municipi en què constarà la participació en algun dels programes socials gestionats pel dit centre.
d) Persones discapacitades: 5 punts, sempre que acrediten una discapacitat igual o superior al 33 %.
2. Nous emprenedors:
a) Experiència en l'activitat comercial: fins a un màxim de 10 punts
·
·
·
·

De 0 a 1 any d'experiència acreditada: 2 punts
D'1 a 3 anys: 4 punts
De 3 a 5 anys: 6 punts
De 6 en avant: 10 punts

S'acreditarà mitjançant un informe de vida laboral, contractes de treball i/o un certificat d'empresa.
b) Haver realitzat cursos de formació relacionats amb l'activitat comercial i la defensa i protecció dels consumidors: 5
punts, segons el barem següent:
· Per cursos de duració mínima de 25 hores acreditables: 0,25 punts
· A partir de 25 i fins a 50 hores: 0,50 punts
· A partir de 50 hores: 0,75 punts
c) Per tractar-se de dones emprenedores: 5 punts

Imprimir formulari

