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IDE I 012 A ANNEX “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESOS • 12 COMERÇOS”.  
ANEXO “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESES • 12 COMERCIOS”.

A   DADES DEL COMERÇ SOL·LICITANT / DATOS DEL COMERCIO SOLICITANTE
NOM DEL COMERÇ / NOMBRE DEL COMERCIO NIF/CIF

ADREÇA DEL COMERÇ / DIRECCIÓN DEL COMERCIO CP

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Representant legal / Representante legal Adreça electrònica/ Correo electrónico Telèfon/ Teléfono

B   VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  / VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

IDE I 012 A – Rev. 0 - 20221108

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser 
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 

Per a la valoració de les sol·licituds per part de la comissió avaluadora que realitzarà la selecció dels 12 comerços que es 
promocionaran en 2023, haurà d’emplenar-se el present annex responent als apartats exposats a continuació, en el seu cas. 
L’extensió de la presentació serà lliure, però haurà d’arreplegar obligatòriament i seguint l’ordre dels apartats, tot allò que s’ha 
relacionat de la a) a la q). Si necessita més espai pot adjuntar un altre document. 
 
Para la valoración de las solicitudes por parte de la comisión evaluadora que realizará la selección de los 12 comercios que se 
promocionarán en 2023, tendrá que rellenarse el presente anexo respondiendo en los apartados expuestos a continuación, en su 
caso. La extensión de la presentación será libre, pero tendrá que recoger obligatoriamente y siguiendo la orden de los apartados, todo 
aquello que se ha relacionado de la a) a la q). Si necesita más espacio puede adjuntar otro documento.

a) Sector

b) Equipo y recursos humanos / Equip i recursos humans.

c) Fecha de inicio de la actividad y trayectoria / Data d'inici de l'activitat i trajectòria

d) Descripción de la actividad de la empresa / Descripció de l'activitat de l'empresa. 
    Productos y servicios que se ofrecen / Productes i serveis que ofereix.

e) Mercado al que se dirige / Mercat al que es dirigeix.

f) Carácter innovador o diferenciador del comercio (ventaja competitiva) / Caràcter innovador o diferenciador del 
comerç (avantatge competitiu)

g) Images del establecimiento / Imatges de l'establiment comercial (fotos, videos, etc…) --------------------->  ADJUNTAR

h) Identidad digital: Web y/o Redes sociales, si dispone de ellas / Identitat digital: Web i/o xarxes sociales, si disposa 
d'elles.
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B   VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  / VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser 
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 

ANNEX “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESOS • 12 COMERÇOS”.  
ANEXO “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESES • 12 COMERCIOS”.

i) Criterios de sostenibilidad que se aplican dentro del comercio (tiquet electrónico, sistemas de reducción de 
consumo de agua, de luz, bolsas reutilizables…) / Criteris de sostenibilitat que s’apliquen dins del comerç (tiquet 
electrònic, sistemes de reducció de consum d’aigua, de llum, bosses reutilitzables,…)

j) Responsabilidad social del comercio: Acciones que realiza el comercio con fines sociales / Responsabilitat social 
del comerç: Accions que realitza el comerç amb fins socials. 

k) Participación en la Escuela de Comercio de Alzira con indicación del año de realización / Participació en l'Escola de 
Comerç d'Alzira amb indicació de l'any de realizació.

l) Participación en actividades de networking empresarial y/u otras jornadas organizadas por IDEA. / Participació en 
activitats de networking empresarial i/o altres jornadas organitzades per IDEA.

m) Participación como expositor en la Feria comercial indicando el año de la edición / Participació com a expositor en 
la Fira comercial Alzira Oberta indicant l'any de l'edició.

n) Participación en el Concurso de escaparatismo comercial de Alzira indicando el año de la edición / Participació en 
el Concurs d’escaparatisme comercial d’Alzira indicant l’any d’edició.

o) ¿Por qué tu comercio ha de ser uno de los 12 seleccionados en el programa ALZIRA 12 MESES 12 COMERCIOS? / 
Per què el teu comerç ha de ser un dels 12 seleccionats en el programa ALZIRA 12 MESOS 12 COMERÇOS?



IDE I 012 A

C   RECORDATORI CRITERIS DE BAREMACIÓ / RECORDATORIO CRITERIOS DE BAREMACIÓN

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT / FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira,              de                                      de 20    

IDE I 012 A – Rev. 0 - 20221108

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser 
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 

ANNEX “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESOS • 12 COMERÇOS”.  
ANEXO “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESES • 12 COMERCIOS”.

A l'hora d'avaluar els projectes, la comissió valorarà les presentacions dels comerços en base als següents criteris 
amb un màxim de 10 punts: 
  

1. Caràcter innovador i/o diferenciador del projecte en l’àmbit local i/o necesitat que satisfà. (Màxim 1 punt) 
  
2. Qualitat i claredat en l'exposició de la presentació escrita del comerç. (Màxim 2 punts) 
  
3. Es valoraran aspectes com els criteris de sostenibilitat que s’apliquen dins del comerç (tiquet electrònic, 
sistemes de reducció de consum d’aigua, de llum, bosses reutilitzables,…) (Màxim 1 punt) 
  
4. Llocs de treball del comerç, inclòs el titular. (Màxim 1 punt) 

  
a. Fins a 2 treballadors: 0,5 punts 
b. Més de 2 treballadors: 1 punt. 

  
5. Identitat digital: Web i/o xarxes sociales, si disposa d'elles. (Màxim 1 punt) 

  
a. Si disposa de web o xarxes socials: 0,5 punts 
b. Si disposa de web i xarxes socials: 1 punt. 

  
6. Participació en el Concurs d’Escaparatisme: (Màxim 1 punt) 

  
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts 
b. Més de 5 edicions: 1 punt. 

  
7. Participació en l'Escola de Comerç d'Alzira, si és el cas, amb indicació de l'any de realizació. (Màxim 1 
punt) 

  
a. Fins a 2 edicions: 0,5 punts 
b. Més de 2 edicions: 1 punt. 

  
8. Participació en activitats de networking empresarial i/o altres jornadas organitzades per IDEA. (Màxim 1 
punt) 

  
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts 
b. Més de 5 edicions: 1 punt. 

  
9. Participació, en el seu cas, com a expositor en la Fira comercial Alzira Oberta indicant l'any de l'edició. 
(Màxim 1 punt) 

  
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts 
b. Més de 5 edicions: 1 punt.
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SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
Per a la valoració de les sol·licituds per part de la comissió avaluadora que realitzarà la selecció dels 12 comerços que es promocionaran en 2023, haurà d’emplenar-se el present annex responent als apartats exposats a continuació, en el seu cas. L’extensió de la presentació serà lliure, però haurà d’arreplegar obligatòriament i seguint l’ordre dels apartats, tot allò que s’ha relacionat de la a) a la q). Si necessita més espai pot adjuntar un altre document.
Para la valoración de las solicitudes por parte de la comisión evaluadora que realizará la selección de los 12 comercios que se promocionarán en 2023, tendrá que rellenarse el presente anexo respondiendo en los apartados expuestos a continuación, en su caso. La extensión de la presentación será libre, pero tendrá que recoger obligatoriamente y siguiendo la orden de los apartados, todo aquello que se ha relacionado de la a) a la q). Si necesita más espacio puede adjuntar otro documento.
a) Sector
b) Equipo y recursos humanos / Equip i recursos humans.
c) Fecha de inicio de la actividad y trayectoria / Data d'inici de l'activitat i trajectòria
d) Descripción de la actividad de la empresa / Descripció de l'activitat de l'empresa.
    Productos y servicios que se ofrecen / Productes i serveis que ofereix.
e) Mercado al que se dirige / Mercat al que es dirigeix.
f) Carácter innovador o diferenciador del comercio (ventaja competitiva) / Caràcter innovador o diferenciador del comerç (avantatge competitiu)
g) Images del establecimiento / Imatges de l'establiment comercial (fotos, videos, etc…) --------------------->  ADJUNTAR
h) Identidad digital: Web y/o Redes sociales, si dispone de ellas / Identitat digital: Web i/o xarxes sociales, si disposa d'elles.
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i) Criterios de sostenibilidad que se aplican dentro del comercio (tiquet electrónico, sistemas de reducción de consumo de agua, de luz, bolsas reutilizables…) / Criteris de sostenibilitat que s’apliquen dins del comerç (tiquet electrònic, sistemes de reducció de consum d’aigua, de llum, bosses reutilitzables,…)
j) Responsabilidad social del comercio: Acciones que realiza el comercio con fines sociales / Responsabilitat social del comerç: Accions que realitza el comerç amb fins socials. 
k) Participación en la Escuela de Comercio de Alzira con indicación del año de realización / Participació en l'Escola de Comerç d'Alzira amb indicació de l'any de realizació.
l) Participación en actividades de networking empresarial y/u otras jornadas organizadas por IDEA. / Participació en activitats de networking empresarial i/o altres jornadas organitzades per IDEA.
m) Participación como expositor en la Feria comercial indicando el año de la edición / Participació com a expositor en la Fira comercial Alzira Oberta indicant l'any de l'edició.
n) Participación en el Concurso de escaparatismo comercial de Alzira indicando el año de la edición / Participació en el Concurs d’escaparatisme comercial d’Alzira indicant l’any d’edició.
o) ¿Por qué tu comercio ha de ser uno de los 12 seleccionados en el programa ALZIRA 12 MESES 12 COMERCIOS? / Per què el teu comerç ha de ser un dels 12 seleccionats en el programa ALZIRA 12 MESOS 12 COMERÇOS?
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ANEXO “PROGRAMA ALZIRA: 12 MESES • 12 COMERCIOS”.
A l'hora d'avaluar els projectes, la comissió valorarà les presentacions dels comerços en base als següents criteris amb un màxim de 10 punts:
 
1. Caràcter innovador i/o diferenciador del projecte en l’àmbit local i/o necesitat que satisfà. (Màxim 1 punt)
 
2. Qualitat i claredat en l'exposició de la presentació escrita del comerç. (Màxim 2 punts)
 
3. Es valoraran aspectes com els criteris de sostenibilitat que s’apliquen dins del comerç (tiquet electrònic, sistemes de reducció de consum d’aigua, de llum, bosses reutilitzables,…) (Màxim 1 punt)
 
4. Llocs de treball del comerç, inclòs el titular. (Màxim 1 punt)
 
a. Fins a 2 treballadors: 0,5 punts
b. Més de 2 treballadors: 1 punt.
 
5. Identitat digital: Web i/o xarxes sociales, si disposa d'elles. (Màxim 1 punt)
 
a. Si disposa de web o xarxes socials: 0,5 punts
b. Si disposa de web i xarxes socials: 1 punt.
 
6. Participació en el Concurs d’Escaparatisme: (Màxim 1 punt)
 
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts
b. Més de 5 edicions: 1 punt.
 
7. Participació en l'Escola de Comerç d'Alzira, si és el cas, amb indicació de l'any de realizació. (Màxim 1 punt)
 
a. Fins a 2 edicions: 0,5 punts
b. Més de 2 edicions: 1 punt.
 
8. Participació en activitats de networking empresarial i/o altres jornadas organitzades per IDEA. (Màxim 1 punt)
 
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts
b. Més de 5 edicions: 1 punt.
 
9. Participació, en el seu cas, com a expositor en la Fira comercial Alzira Oberta indicant l'any de l'edició. (Màxim 1 punt)
 
a. Fins a 5 edicions: 0,5 punts
b. Més de 5 edicions: 1 punt.
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