IV CAMPANYA MUNICIPAL "TOT Al TEU POBLE"
Del 2 al 19 de desembre de 2019
BASES
Objecte
La present campanya té com a principal objectiu la promoció del xicotet comerç a Almussafes, aprofitant
l'arribada de les festes de Nadal i el fet que les compres són molt més massives en aquesta època de l'any.
Finançament
Per a això es destinaran un màxim de 5.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4330.47001 del
pressupost municipal de 2020
Quantia dels premis
Els premis seran vals canviables en aquells comerços adherits a la campanya.
Premis: 10 premis per valor de 200 euros
10 premis per valor de 150 euros
15 premis per valor de 100 euros
Requisits
Els comerços adherits a la campanya poden estar especialitzats en qualsevol sector comercial.
L'ajuntament entregarà els tiquets de compra i les bases als comerços adherits.
Els comerços hauran d'habilitar una urna, caixa o element en el qual els clients puguen depositar els tiquets.
Les compres s'efectuaran del 2 al 19 de desembre de 2019 en els comerços adherits a la campanya
participaran en un sorteig.
Beneficiaris
Tan sols podran participar persones físiques majors d'edat que des del 2 al 19 de desembre de 2019
realitzen les seues compres en els comerços de la localitat adherits a aquesta Campanya.
Procediment a seguir per a la concessió dels premis
Per a participar, es depositarà un tiquet de participació en una urna en el comerç on s'haja realitzat la
compra o s'haja brindat el servei.
Les persones propietàries i el personal emprat dels comerços no podran participar en el sorteig amb tiquets
del seu propi comerç.
Únicament s'acceptarà un tiquet per persona i dia en cada establiment comercial.
Els tiquets seran encunyats per cada comerç per a certificar la seua validesa.
En finalitzar la campanya es realitzarà el corresponent sorteig amb els tiquets de tots els comerços
participants.

Els comerços adherits a la campanya entregaran les urnes el dijous 19 de desembre en el Centre Cultural.
L'Ajuntament no passarà a recollir cap urna. La responsabilitat del lliurament és del comerciant.
El sorteig se celebrarà el divendres 20 de desembre a les 12.00 h. en el saló de plens de l'Ajuntament.
Tan sols s'entregarà un premi per persona, en cas de ser premiada més d'una vegada. En aquest cas, serà
beneficiària del premi de major import.
En els vals del premi figurarà el nom i cognoms, DNI i domicili fiscal de cada persona beneficiària.
Les persones beneficiàries hauran de realitzar les compres per a canviar els vals premiats del 26 de
desembre de 2019 fins al 5 de gener de 2020 tots dos inclusius. La persona beneficiària del premi perdrà el
dret a consumir-lo passades aquestes dates.
Els premiats/les premiades s'obliguen a gastar l'import exacte del val en els comerços adherits, per la qual
cosa els comerciants no retornaran en cap cas diners en efectiu als premiats.
Justificació per part dels comerços adherits
Per a fer efectius els vals premiats, els comerços els remetran a l'Ajuntament juntament amb la factura pel
seu import exacte, a partir de l'1 de gener i fins al 31 de gener de 2020. La factura haurà de contindre les
dades identificatives de la persona beneficiària (nom i cognoms i l'import econòmic canviat), que haurà de
coincidir amb els vals que s'adjunten.
Més enllà de la data límit de presentació de factures per part del proveïdor, s'entendrà que, o el proveïdor ha
desistit del seu dret de cobrament o els vals no han sigut consumits pels beneficiaris.
Publicitat
Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades les mateixes, tant en el Tauler d'anuncis
de l'Ajuntament d'Almussafes com en la seua pàgina web www.almussafes.es
L'acord de concessió d'aquestes, juntament amb les dades dels beneficiaris, es remetrà a la BDNS, i seran
publicades en el Tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament.
En compliment de l'obligació imposada pel RD 828/2013 de 25 d'octubre (art 33), en relació amb l'article 3,
apartat 2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP, l'Ajuntament inclourà en la declaració anual que
efectua a la Delegació d'Hisenda, la subvenció que li s'ha concedit pel present acord.
Protecció de dades
En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter
personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pels sol·licitants seran incorporades i
tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament d'Almussafes, la finalitat del qual és
facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. L'interessat podrà en tot moment, i de conformitat amb la
legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a
l'Ajuntament.
Les presents bases han d'estar exposades en cada comerç.
L'Ajuntament es reserva el dret d'interpretació d'aquestes bases.

