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L’Ajuntament d’Almussafes vol apostar pel comerç local i animar a tot el veïnat i visitants a
descobrir la qualitat i la varietat que ofereixen els establiments d’Almussafes. El comerç local es
pot considerar com el motor social i econòmic del poble, per això el propòsit municipal és
incentivar, fomentar i impulsar el comerç de proximitat front a les grans empreses.
Els nostres comerciants s’esforcen molt per mantindre com a senya d’identitat la qualitat, per això
resulta molt positiu que tot el món els conega i sàpiga que el comerç proper, el del poble, oferix el
mateix o més que les grans superfícies i contribueix a millorar la nostra societat i a oferir
oportunitats de futur.
Les festes nadalenques són una època ideal per a promoure campanyes en favor del comerç i
enguany, a proposta de l’Associació d’Empresaris i Comercials d’Almussafes (AECAL), es va a
convocar el concurs «Junts il·luminen el Nadal» a l’efecte de fomentar tant la creativitat com la
il·lusió per participar en el Nadal en aquests temps de pandèmia. Amb aquest concurs també es
pretén crear un ambient festiu, entranyable i lúdic als establiments així com a les vivendes o al
carrer i atraure d'aquesta manera el veïnat i els visitants a la compra dels regals de la campanya
de Nadal en Almussafes.
1. Objecte del concurs
Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria fomentar la il·lusió i la participació en el Nadal en
aquests temps de pandèmia i, a més, promocionar el comerç de proximitat a la nostra localitat,
atorgant uns premis per la decoració nadalenca que els participants realitzen.
El concurs constarà de quatre categories a les que presentar les fotografies:
-

El millor pis (balcó, finestra)
La millor casa (façana, balcó)
El millor comerç (aparador, façana)
La millor comunitat de veïns i veïnes, casal faller o local d’associació (façana, balcons).

Les bases del concurs estaran a disposició de qui les sol·licite a la pàgina web del municipi
(www.almussafes.net).
2. Participants
Segons la modalitat a la que es vaja a presentar, podran participar els veïns i veïnes d’Almussafes
majors d’edat i residents en la vivenda, els establiments comercials locals, les comunitats de veïns
i veïnes i associacions que disposen de seu en la localitat.
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Les persones físiques o jurídiques abans indicades accepten la totalitat de les bases en el moment
que realitzen la seua inscripció.
Hauran de declarar que estan al corrent en els deutes davant la Hisenda Estatal, la Seguretat
Social i l’Ajuntament, que no estan incursos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13
de la Llei General de Subvencions i que no han rebut cap altre premi per aquest concepte.
3. Presentació: àmbit i inscripcions
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Les persones físiques o jurídiques abans indicades hauran d’inscriure’s mitjançant l'emplenament
de la fitxa d’inscripció, i hauran d'enviar-la al correu electrònic almussafes_tep@gva.es, on
indicaran com assumpte «CONCURS IL·LUMINEM EL NADAL + CATEGORIA PARTICIPANT» i
hi adjuntaran les fotografies.
El format adequat per a presentar les fotografies serà «JPEG» per a les imatges i no estaran
signades.
El termini per a realitzar la inscripció i l’enviament de les fotografies serà des del dia següent de la
publicació de les bases fins al 10 de desembre de 2021 a les 14 h.
Les inscripcions són GRATUÏTES.
4. Requisits tècnics
4.1.- Totes les fotografies hauran de ser originals i inèdites i no haver estat premiades en cap altre
certamen o concurs. A més, cal que siguen actuals, comprovant in situ la localització de la
presentació i que aquesta es mantinga durant tot el termini del concurs.
4.2.- Especificacions tècniques:
a) Es podran presentar fotografies del poble fetes a les finestres, balcons, façanes o aparadors del
domicili del participant.
b) No es podrà identificar cap persona o lloc privat que puga aparéixer a la fotografia.
c) No podran aparéixer elements polítics o ofensius a les fotografies.
4.3.- Els elements decoratius i d’il·luminació hauran d’estar ben subjectes.
4.4.- Es recomana tenir en compte el criteri d’estalvi energètic i utilitzar il·luminació de baix
consum.
4.5.- Totes les fotografies presentades quedaran en propietat de l’Ajuntament, el qual es reserva el
dret a editar-les amb finalitats culturals, artístiques o promocionals i, en tot cas, mai comercials,
atenint-se en tot moment a allò disposat sobre aquest concepte per la legislació de propietat
intel·lectual, indicant sempre el nom de l'autor.
4.6.- Les obres presentades es publicaran a les xarxes socials i a la web de l'Ajuntament amb
l’objecte de reconeixement del treball efectuat per tots els participants i per tal que tot el veïnat
puga veure una exposició cultural online.
4.7.- Els participants es responsabilitzaran totalment de què no existisquen drets a tercers en les
obres presentades, així com de qualsevol reclamació per drets de propietat.
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5. Quantia dels premis
S'adjudicarà un total de 4 premis, per les categories i imports següents:
•
•
•
•

Millor
Millor
Millor
Millor

pis (balcó, finestra):
casa (façana, balcó):
comerç (aparador, façana):
comunitat de veïns, casal faller o local d’associació (façana, balcons):

150€
150€
300€
300€

6. Finançament
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Es destinarà un màxim de 900 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4330.48900 del
pressupost de 2021.
7. Jurat
7.1.- Per a la resolució del concurs, es constituirà un jurat per a totes les categories integrat per:
-

Presidència: el/la Regidor/a de Comerç
Secretaria: funcionari/a de l’Ajuntament
Vocal: Representant d’AECAL
Vocal: Representat de la Unió Gremial
Vocal: Representant d’ACEB
Vocal: Representant del Consell d’infància

7.2.- La identitat dels membres del jurat es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament
d'Almussafes, juntament amb la formulació de la proposta de resolució.
7.3.- El jurat, a partir del 19 de desembre de 2021 i fins el dia 4 de gener del 2022, examinarà els
treballs presentats i, d'acord amb el seu valor representatiu i la seua qualitat artística, formularà la
corresponent proposta de resolució de la convocatòria, podent comprovar in situ la proposta del
concurs. L’horari mínim de poder estar encés al domicili serà: de 19 hores a 22 hores.
7.4.- El jurat podrà declarar desert el concurs si les obres presentades no reuneixen la qualitat
suficient.
7.5.- El jurat podrà resoldre tot allò no previst a les bases i les seues decisions seran inapel·lables.
8. Criteris de valoració per a la concessió dels premis
El jurat tindrà en compte els següents criteris:
-

Disseny estètic
Destresa / dificultat
Sostenibilitat / estalvi energètic
Originalitat

9. Resolució del concurs i lliurament de premis
9.1.- La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat estendrà acta de les valoracions i de la proposta
d'adjudicació dels premis. El jurat elevarà el resultat a l'òrgan municipal competent perquè
s'adopte la resolució definitiva.
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9.2.- Les propostes guanyadores es faran públiques en l'acte de lliurament dels vals per valor del
premi a l'Ajuntament el 10 de gener de 2022 a la sala de plenaris.
En els vals del premi figuraran 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 10
de gener de 2022 al 10 de febrer de 2022, ambdós inclusivament. La persona beneficiària del premi
perdrà el dret a consumir-lo passades aquestes dates.
Les persones premiades s'obliguen a gastar l'import exacte del val als comerços locals, per la qual
cosa els comerciants no retornaran en cap cas diners en efectiu als premiats.
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10. Justificació per part dels comerços adherits
Per a fer efectius els vals premiats, els comerços els remetran a l'Ajuntament junt amb la factura
pel seu import exacte fins el 15 de febrer de 2022. La factura haurà de contindre les dades
identificatives de la persona beneficiària (nom, cognoms i import econòmic canviat), que hauran 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 el
proveïdor ha desistit del seu dret de cobrament o que els vals no han sigut consumits pels
beneficiaris.
11. Publicitat
Una vegada aprovades les bases, el text íntegre d'aquestes es remetrà a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant aquestes exposades tant als
comerços adherits com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes i a la seua pàgina web
www.almussafes.net.
L'acord de concessió d'aquestes, juntament amb les dades de les persones beneficiàries, es
remetrà a la BDNS i seran publicades al tauler d'anuncis i a la 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 ha sigut concedida.
12. Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals 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. La persona interessada podrà en qualsevol moment, i de conformitat amb la legislació
vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant una sol·licitud dirigida a
l'Ajuntament.
L'Ajuntament es reserva el dret d'interpretació d'aquestes bases.
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JUNTS IL·LUMINEM EL NADAL
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Dades del participant / persona responsable:
Nom:

Cognoms:

Direcció _____________________________________________________
ALEJANDRO FUENTES VALERO
Delegació de Cultura, Comerç i Mercat
22/11/2021
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Telèfon ______________________________________________________
E-mail ______________________________________________________
Entitat / comerç/ associació (si cal):

_

Categoria en la que participa (marqueu la que cal):
Marcar

Categoria
Millor
Millor
Millor
Millor
veïns

Concepte

Adreça, nom comerç, casal o local de associació

pis
casa
comerç
comunitat de
/ casal / associació

de

la

decoració / tema:

Tècniques

i

materials

utilitzats:

Amb l'emplenament d’aquesta inscripció de participació, accepte les bases del concurs i autoritze
l’Ajuntament a publicar el meu nom i imatges on aparega de conformitat amb la Llei 1/1982 de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Així mateix, declare que no estic incurs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la
Llei General de Subvencions, que estic al corrent en els deutes davant la Hisenda Estatal, la
Seguretat Social i l’Ajuntament, que no he sol·licitat ni rebut cap altre premi per aquest concepte i
que no estic incurs en cap expedient de reintegrament.
Data i signatura
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