
 
Ajuntament de Pego

BAREMACIÓ DE MÈRITS PER A PUESTOS DEL MERCAT MUNICIPAL SEGONS
ES  RECULL EN  EL ARTICLE  23  DE  L'ORDENANÇA REGULADORA DE  LA
VENDA NO SEDENTARIA AL TERME MIUNICIPAL DE PEGO.

Dates de presentació de les sol·licituds:

-Del  09 al 23 de març de 2020, ambdós inclosos, es presentarà en el registre d'aquest
Ajuntament ubicat a la planta baixa o per la seu electrònica.
-Fora d´aquesta data no s'acceptarà ninguna sol·licitud.
-Només es baremarà la documentació que s´aporte que siga original o còpia compulsada.
-El nombre de llocs a ocupar es limitat i dependrà del número de metres que tinguen
les paradetes.

1. Per al desenvolupament del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions,
en règim de concurrència competitiva, i donat el nombre limitat d’autoritzacions de
venda no sedentària que s’instaura, als efectes d’establir l’orde de prelació entre les
sol·licituds  admeses  a  tràmit,  es  tindran  en  compte,  entre  altres,  els  aspectes
següents:

a) Que el sol·licitant tinga la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea: ...10
punts. (D.N.I., N.I.F., C.I.F., N.I.E.)

b) L’experiència demostrada en l’exercici de la professió que assegure la correcta
prestació de l’activitat comercial,
D’1 any a 3 anys ...........5 punts.
De 3 anys a 5 anys .....10 punts.
De 5 anys a 10 anys ...15 punts.
Mes de 10 anys ...........20 punts.

Podrà acreditar-se, entre altres modalitats, per les següents:

1.-Informe de vida laboral on es podrà acreditar l’antiguitat de l’alta al règim 
d’autònom amb la CNAE «Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques»  
4781, 4782 ó 4789.
2.- Certificat sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques on es podrà acreditar  
l’antiguitat de l’alta als epígrafs 663.1, 663.2, 663.3, 663.4 ó 663.9.
3.- Certificat de l’antiguitat en l’assegurança de responsabilitat civil del lloc.
4.- Certificats emesos per altres ajuntaments on s’haja exercit la venda.

c) La  pertinença  del  sol·licitant  a  associacions  de  comerciants  degudament
registrades  en  el  Registre  d’Associacions  de  Comerciants  de  la  Comunitat
Valenciana: ...5 punts.

d) El projecte d’instal·lacions desmuntables adequades, funcional i estèticament, per
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a l’exercici de la venda: ...5 punts. (PROYECTE I FOTOGRAFIA DEL PUESTO Y
DEL SOLICITANT).

e) La innovació, adequació o complementarietat de l’oferta de venda que es pretén
exercir en relació amb el disseny comercial establert per l’Ajuntament, si és el cas:

Quan la totalitat del producte a oferir siga diferencial a l’oferta existent en  
eixe moment al mercat...20 punts.

Quan hi haja sols un producte igual o semblant existent ja al mercat ...10  
punts.

f) Acreditació de formació específica per mitjà de l’assistència a cursos o jornades
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  pels
estos:...10 punts.

g) La incorporació a codis de conducta o sistemes de qualitat aplicables a l’exercici
de la venda, adopció de compromisos de responsabilitat social i  de defensa dels
consumidors, com l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat, garantia
en la informació de l’origen i la traçabilitat dels articles a la venda i no haver sigut
sancionat en ferm per infraccions molt greus comeses en l’exercici de la venda no
sedentària durant l’any anterior a la sol·licitud: ...10 punts.

2. Els mèrits hauran d’acreditar-se per mitjà de la presentació dels documents
originals o degudament compulsats.

3. Es crearà un llistat de suplents, per orde de puntuació, no inferior al 10% dels
llocs a cobrir a fi  que, en cas de renúncia o vacants, se’ls oferisca la possibilitat
d’obtindre l’autorització per a la venda. El llistat de suplents tindrà una durada de
cinc anys.

4. En el cas de les persones jurídiques es valoraran els mèrits del titular designat per
a exercir la venda.

5. El resultat provisional de la baremació es publicarà en el tauler d’anuncis i/o en la
seu  electrònica  de  l’Ajuntament  i  s’establirà  un  termini  per  a  la  formulació  de
possibles  reclamacions.  Resoltes  les  reclamacions  i  finalitzat  el  procediment  es
notificarà als interessats que hagen resultat  adjudicataris perquè es personen en
l’Ajuntament a retirar l’autorització i el document acreditatiu que hauran d’exhibir en
el lloc.
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