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BASES DE PARTICIPACIÓ 
PREMIS “CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA” 

 
 

PREÀMBUL 
 

L'Ajuntament d'Alzira, a través de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, 
Projectes Europeus i Treball i en col·laboració amb la Regidoria de Comerç, convoca 
els PREMIS “CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA”. 
 
Aquests premis, estan inclosos dins del “Viatge a l’empleabilitat”, una iniciativa amb 
la que es pretén tractar de forma global les necessitats, tant formatives com 
d’assessorament en tràmits i subvencions dels emprenedors. En este viatge també 
podran trobar cursos específics, recursos de promoció i llançament de les noves 
empreses, convenis de col·laboració amb entitats financeres de suport als projectes 
emprenedors o l’ajuda municipal EMPRÉN, ALZIRA: 12 mesos · 12 empreses i els 
Premis Coworking. 
 
L'impuls de l'autoocupació exigeix de fórmules que faciliten i milloren l'engegada de les 
noves empreses, especialment xicotetes empreses que troben majors dificultats en les 
fases inicials. Amb el PREMI “CREA UNA IDEA AL MERCAT MUNICIPAL DE LA 
VILA”, l'Ajuntament d'Alzira pretén premiar els millors projectes presentats per la seua 
qualitat i innovació per a constituir un nou negoci en un punt cèntric i modern com el 
Mercat Municipal de la Vila. A més, també es vol fomentar l’emprenedurisme i facilitar 
l’establiment de nous negocis a aquest mercat. 
 
Es tracta de donar una oportunitat a nous emprenedors per a poder posar en marxa un 
projecte que destaque pel seu component diferenciador i donar un impuls al nostre 
teixit econòmic possibilitant un espai durant un any per poder desenvolupar-lo. 
 
El Mercat de la Vila, junt a les  muralles medievals i amb més de 700 anys de tradició, 
és un espai diàfan i funcional on trencar amb l'aïllament i aprofitar les sinergies a  
causa del tràfic de gent que acudeix a aquest per trobar tots els productes i servicis en 
un únic emplaçament. 
 
1.- OBJECTIUS 
 
Amb la cessió d’un lloc en el Mercat Municipal de la Vila es persegueix la revitalització 
d’aquest mercat emblemàtic de la ciutat. A més, es pretén que servisca d’una 
infraestructura d’acollida temporal pensada per ubicar empreses en el seus primers 
passos, així com proporcionar l’estabilitat i continuïtat de l’activitat en aquest mateix, 
amb els següents objectius: 
 

• Afavorir el naixement, posada en marxa i consolidació de noves empreses o 
negocis. 

• Afavorir la generació d’autoocupació i treball 
• Dinamitzar el teixit empresarial i comercial local orientant-ho cap a la millora 

dels seus factors de competitivitat, eficiència i rendibilitat.  
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• Crear un mitjà idoni en condició de serveis que permeta a determinades 
iniciatives empresarials poder desenvolupar el seu pla d’empresa per a què, en 
un temps d’estada limitat (1 any), estiguen en situació de competir i actuar. 

 
2.- QUI POT PARTICIPAR 
 
Persones físiques o jurídiques que ja estiguen desenvolupant una idea o ja hagen 
constituït una activitat professional i/o empresarial, a Alzira i el model de negoci es 
desenvolupe adequadament en el Mercat de la Vila. 
 
Incompatibilitats: No podran participar en aquests premis aquells professionals que 
siguen usuaris del Mercat de la Vila, en data anterior a la publicació de les presents 
bases. 
 
3.- PREMI 
 
Els PREMIS “CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA” tindran la següent 
dotació: 
  
Es concedirà 1 premi en espècie, valorats entre 851,50 € i 2840,40€ anuals segons el 
lloc elegit, finançat per l'Ajuntament d'Alzira, el qual equival al cost del gaudi dels 
serveis del Mercat Municipal de la Vila, durant 1 any, en horari de dilluns a 
divendres de 08:00 a 15:00, amb un mínim de 6 hores d’atenció al públic. 
 
En tot cas, es pot contemplar la possibilitat d'ampliar els premis en funció del nombre 
de candidatures, la disponibilitat pressupostària i el mix comercial del mercat.  
 
La despesa s’aplicarà a càrrec de la partida pressupostària Ajudes Municipals Foment 
de l’Ocupació 2410 47000. 
 
4.- REQUISITS 
 
Els requisits que deuran de tindre els candidats són: 
 

a. Que siguen empreses o autònoms de nova creació o ja constituïdes. 
b. Dedicar-se a tasques de serveis de qualsevol activitat empresarial que tinga 

una atenció directa al públic. 
c. Presentar un projecte on prime la innovació i la qualitat i amb un informe de 

viabilitat econòmica 
d. El compromís d’enregistrar l’empresa a partir del punt PAE d’IDEA, en el seu 

cas. 
e. Es tindrà en compte aquelles empreses amb els epígrafs detallats al reglament 

del Mercat Municipal de la Vila i que complisquen el mix d’aquest, com són: 
carnisseries, xarcuteries, pescateries, fruites i verdures, forns o floristeries. En 
qualsevol lloc, no pertànyer a aquests epígrafs no serà excloent. 

 
5.- DOCUMENTACIÓ 
 

a. Sol·licitud de participació model normalitzat de l'Ajuntament d'Alzira. 
b. Documentació acreditativa i identificativa de la persona física o jurídica 

sol·licitant o, si escau, del seu representant legal: NIF o CIF, juntament amb 
l'escriptura, en el seu cas. 

c. Serà requisit, de la mateixa manera, adjuntar als mateixos una presentació 
escrita de l'empresa o projecte, en la qual se subratllen els aspectes 
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relacionats en la Base 8a. De manera opcional, però valorable, per a reforçar 
aquesta presentació podrà ajudar-se amb màterial multimèdia.  

d. Exposició i defensa del projecte davant del jurat dels premis. Els candidats 
hauran de personar-se en les dependències d’IDEA, el dia i l’hora que se’ls 
comunique, una vegada es confirme l’acceptació de la candidatura, per a 
l’exposició i defensa del projecte davant del jurat dels premis. 
 

e. Compromís de donar-se d'alta en l'activitat (en cas d'emprenedors) o de 
canvi de domicili de l'activitat durant el present exercici (en cas de 
persones o empreses en exercici), en l'adreça deL MERCAT MUNICIPAL LA 
VILA, Plaça de la Capella de la Sang- Carrer de la Sang (Alzira), per a poder 
gaudir del premi. S'uneix a les bases model normalitzat de Declaració, com a 
annex I. Per a acreditar aquest requisit haurà d'aportar la corresponent alta en 
el cens d'obligats tributaris (Mod. 036) i en el règim de la seguretat social 
corresponent (en cas de nova activitat) o acreditar el canvi de domicili en el 
mateix document, en cas d'empreses que ja estigueren en actiu, que demostre 
que han iniciat l'activitat o traslladat el domicili de la mateixa a les instal·lacions 
del MERCAT MUNICIPAL DE LA VILA dins del termini corresponent al gaudi 
del seu premi. Aquesta documentació haurà de presentar-se per Registre 
d'Entrada, dirigida a IDEA, per a la seua oportuna comprovació. 

 
f. Compromís d'acceptació, en cas de resultar beneficiari d'algun premi, de les 

normes de funcionament del MERCAT MUNICIPAL LA VILA i de les 
condicions de prestació dels serveis. De no signar aquest compromís perdrà el 
dret a gaudir del premi. S'uneix a les bases del document de compromís com a 
annex II. 
 

g. Acreditar que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront 
de la Seguretat Social, així com enfront de l'Administració Local, a aquest 
efecte de ser beneficiari de subvencions públiques, la validesa de les quals 
haurà d'estendre's fins la data de concessió del premi. Entre aquesta 
documentació, haurà d'aportar-se:  
 

• Autorització expressa a l’Ajuntament d’Alzira per a obtenir directament 
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, 
així com enfront de l'Administració Local, en aquest cas el sol·licitant no 
haurà d'aportar les corresponents certificacions. 
• En el supòsit de falta d'autorització, haurà de presentar-se certificació 
expressa d'estar al corrent en el compliment de les obligacions 
anteriorment disposades. 

 
Tant les bases com la instància i resta de documents annexos precitats estaran a la 
disposició dels participants en l'oficines d'IDEA, en C/ Ronda d’Algemesí, nº 4 d'Alzira 
C.P. 46600 i es publicaran en la web municipal www.idea-alzira.com 
 
6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 
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El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 d’octubre del present exercici. 
La instància i documentació haurà de presentar-se, dins del termini establit, en el 
Registre d’entrada de l’Ajuntament, La Clau. 
 
També podrà presentar-se per correu certificat segons estableix la llei de procediment 
administratiu o presentant-se en altres organismes públics admesos en dret 
administratiu. En aquests casos, i amb la finalitat de que es puga tenir en compte pel 
Jurat el dia de la fallada, haurà d'enviar-se per correu electrònic, a l'adreça adl@idea-
alzira.com, còpia escanejada de la sol·licitud degudament segellada per correus o per 
l'organisme oportú, dins de la data establida, juntament amb la resta de documentació 
requerida, idèntica a la qual s'haja enviat. 
 
Finalitzat el termini es publicarà la llista provisional d'admesos, tant en les oficines 
d'IDEA, com en el seu web. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que 
assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu Comú de les 
AAPP, i, si escau, els que assenyala l'article 67 o altres exigits per la legislació 
específica aplicable, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, 
esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no 
ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser 
dictada en els termes previstosen l'article 21. No podrà esmenar-se els documents 
relatius al model de negoci, ni el vídeo. 
 
Finalitzats els terminis es publicarà la llista definitiva d'aspirants, en les oficines d'IDEA 
i en la web d'IDEA. 
 
7.- JURAT 
 
El jurat, estarà presidit pel Regidor de desenvolupament econòmic, treball i projectes 
europeus i estarà compost per un representant d'IDEA, la Regidora de Mercats, un 
representant de l'Unitat de contractació i Serveis Públics, un representant del CEEI 
(Centre europeu d'empreses innovadores), un representant de l'Associació 
Empresarial d'Alzira i un representant del CIPFP Luis Suñer Sanchis d'Alzira. 
  
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
El jurat valorarà els projectes presentats en base als següents criteris: 
 

• Caràcter innovador i/o diferenciador del projecte en l’àmbit del mercat 
municipal i/o necesitat que satisfà.  

• Idoneïtat i adaptació al Mercat Municipal de la Vila.  
• Oportunitat i viabilitat empresarial del projecte. 
• Qualitat i claredat en l'exposició de la idea 
• Que les característiques del candidat i la seua capacitat tècnica i empresarial 

s'ajusten als objectius de les presents bases. 
• Coneixement del mercat i de la competència. 
• Potencial del creixement de l'empresa. 
• Producció sostenible o ecològica del producte. 
• Producció artesana. 
• Es valoraran aspectes com la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, l'ús 

de les noves tecnologies i la creació de llocs de treball. 
  

 
9.- RESOLUCIÓ DEL PREMIS 
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La resolució del premi es realitzarà a porta tancada, després d'haver escoltat la 
defensa dels projectes presentats, i en ella es determinaran els premiats, establits a la 
Base 2ª. 
 
Els premis podran quedar deserts en el cas de no aconseguir la puntuació mínima 
exigida pel Jurat. La fallada serà inapel·lable, excepte error material. 
 
10.- CAUSA DE PÈRDUA O REVOCACIÓ DE PREMIS 
 
L'any de permanència en la parada començarà a comptar des de la data de 
formalització del contracte amb l'Ajuntament elaborat per la Secció de Serveis Públics. 
Els guanyadors podran incorporant-se al Mercat Municipal de la Vila prèvia reserva i 
disponibilitat de les instal·lacions, i perdran el dret a gaudir del mateix en els següents 
casos: 
 

• Quan no demostren que han iniciat l'activitat o traslladat el domicili de la 
mateixa a les instal·lacions del Mercat Municipal la Vila dins del termini 
corresponent al gaudi del seu premi.  

• Quan no signen el document d'acceptació de les normes de funcionament del 
Mercat Municipal la Vila. 
 

En cas que per alguna causa, el guanyador/a del premi, renuncie al premi en qualsevol 
moment, podrà ser substituït en el gaudi del premi, pel temps que reste, per la següent 
persona, per ordre de llista. 
 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases, així 
com de les decisions que el Jurado puga aportar perquè aquestes puguen ser 
interpretades o aplicades. 
 
11.- LEGISLACIÓ 
 
Els premis regulats en les presents Bases es tramitaran en règim de concurrència 
competitiva, per a açò se seguiran els criteris establits en la Base 6ª, sempre que 
complisquen els requisits exigits i s'acompanye la documentació necessària. En tot 
cas, li serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Alzira, a 25 de juny de 2018 

EL REGIDOR DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,  

TREBALL I PROJECTES EUROPEUS 

 

IVAN MÁRTINEZ ARAQUE 
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