BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA
“ACTIVEM ALCOLETGE”

1. OBJECTE
1.1.

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases es regular l’atorgament d’ajuts directes a totes
les persones que adquireixin bens, subministraments o serveis en
establiments oberts al públic al municipi d’Alcoletge destinats al comerç i
serveis al detall, com a eina per a promoure l’activitat econòmica del nostre
municipi per al comerç i servei de proximitat.
Les persones físiques o jurídiques que disposin de locals oberts al públic a
Alcoletge destinats al comerç o serveis al detall, s’hauran d’adherir
prèviament a aquesta campanya segons els models de documents que
s’incorporen a aquestes bases.
Aquests ajuts consistiran en VALS DE COMPRA per un import unitari de
TRENTA (30 EUROS) que s’atorgaran en les condicions que es regulen en
aquestes bases.

2. BENEFICIARIS
2.1.

Requisits dels beneficiaris. S’hauran de complir els següents requisits:

1. Podran ser beneficiaris dels VALS DE COMPRA definits en aquestes bases,
qualsevol persona física o jurídica que adquireixi bens, serveis o
subministraments en els establiments que s’hagin adherit, prèviament, a la
campanya promoguda per l’Ajuntament “ACTIVEM ALCOLETGE”, sempre
que es compleixin les condicions fixades a les bases.
2.2.

Obligacions dels beneficiaris:

a) Destinar els VALS obtinguts a l’adquisició de NOUS BENS, SERVEIS O
SUBMINISTRAMENTS en els establiments o comerços de què es tracti,
inclosos en aquesta campanya, per un import mínim equivalent al del
VAL obtingut.
b) El guanyador del VAL haurà de dur a terme aquesta nova adquisició en
l’establiment corresponent al tiquet premiat.
c) Aquestes adquisicions de nous bens, subministraments o serveis s’han
d’acreditar i justificar, com a màxim, fins el dia 15 de desembre de 2020.
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3. EXCLUSIONS I COMPATIBILITATS
a) Compatibilitat: L’obtenció dels valors contemplats en aquestes bases
resultarà compatible amb qualsevol altres convocat per l’Ajuntament
d’Alcoletge i altres administracions públiques.
4. CRITERIS D’ATORGAMENT
4.1.

L’Ajuntament d’Alcoletge destina amb càrrec a la partida pressupostària
480.01.439. Pressupost General Municipal 2020, una quantitat de MIL
CINC-CENTS EUROS (1.500 €) per destinar-los a VALS DE COMPRA en el
marc del programa ACTIVEM ALCOLETGE.

4.2.

El procediment d’atorgament dels ajuts serà el de concurrència NO
competitiva d’acord amb l’art. 22.2. c de la LGS i, per a la seva obtenció
s’haurà de tramitar la corresponent convocatòria pública ajustada les
bases elaborades. L’aprovació de les bases i la convocatòria podrà fer-se
de forma simultània, si bé condicionant l’inici de la presentació de les
peticions d’ajut a l’aprovació definitiva de les primeres.

4.3.

PROCEDIMENT:
a) De la totalitat de les persones físiques o jurídiques adherides (en
endavant ESTABLIMENTS ADHERITS) a la campanya “ACTIVEM
ALCOLETGE”, s’elaborarà de forma setmanal una llista amb un
topall màxim de 5 establiments o comerços de diverses
tipologies, que participaran en la promoció relativa a aquella
setmana. Aquest nombre podrà variar en funció del nombre
d’establiments que finalment s’adhereixin a la campanya i,
també, de la durada que resulti d’aquesta.
b) Aquests ESTABLIMENTS ADHERITS hauran d’instal·lar en el seu
local una urna per tal que totes les persones que ho desitgin
puguin participar en el sorteig setmanal dels VALS DE COMPRA.
c) Les persones que adquireixin qualsevol bé, servei o
subministrament, durant aquella setmana, en aquells comerços
o establiments, podran participar en el sorteig amb la inclusió del
tiquet o tiquets de compra corresponents en la URNA destinada
al sorteig. A aquests efectes i per poder participar en el sorteig
s’haurà d’indicar el número de DNI i un núm. de telèfon de
contacte.
d) No es requereix un import mínim de despesa per tal de poder
participar en aquest SORTEIG.
e) No s’estableix cap límit de tiquets per participar en el sorteig.
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f) El dilluns de la setmana següent a la de la promoció es procedirà,
en acte públic, a les 12 del migdia i per a tots els establiments de
forma simultània, a la tria aleatòria d’un TIQUET de compra de
cadascuna de les urnes dels establiments que es trobin en la
promoció setmanal.
g) La informació sobre el TIQUET premiat es comunicarà per part de
l’establiment adherit a l’Ajuntament d’Alcoletge que,
immediatament, contactarà amb el beneficari/ària del tiquet
premiat.
h) El beneficiari/ària del val disposarà, com a màxim, d’UNA
SETMANA per tal de recollir-lo, a les dependències de
l’Ajuntament d’Alcoletge. En aquest val que s’emetrà a nom del
beneficiari s’indicarà l’establiment adherit on s’ha de bescanviar i
el seu import. En cas que no el reculli en el termini indicat,
s’entendrà que renúncia al mateix.
i) El beneficiari del val podrà fer-lo efectiu fins a 15 de desembre de
2020 i serà l’establiment qui presentarà, a l’Ajuntament, el val
amb copia del tiquet/s; factura/es simplificada/es; etc. o factura
corresponent a la nova compra/es efectuada, per un valor mínim
igual a l’import del val, als efectes del seu abonament.
j) El val es pot exhaurir amb diferents adquisicions si bé
l’Ajuntament només abonarà l’import complet del VAL DE
COMPRA quan s’acreditin, per tant, la totalitat de despeses per
import igual o superior a l’import d’aquest val.
4.4.

La convocatòria dels ajuts es podrà aprovar simultàniament amb
l’aprovació d’aquestes bases. En tot cas el termini per a presentar les
peticions no s’iniciarà fins el moment de l’aprovació definitiva de les
mateixes i la publicació que procedeixi de les bases i la convocatòria.

4.5.

La convocatòria seguirà les previsions que es contenen en aquestes
bases.

5. DURADA DE CAMPANYA:
5.1.

Aquesta campanya es previst que es dugui a terme durant els mesos de
juliol, agost i setembre de 2020.

5.2.

En cas que, amb motiu de la gestió de la campanya ACTIVEM
ALCOLETGE, resti romanent a la partida que no s’hagi utilitzat o, en cas
que s’ampliés la partida pressupostària inicialment aprovada per
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l’Ajuntament, es podran formular successives convocatòries, a partir
d’aquesta mateixes bases, per mitjà de resolució d’alcaldia. En aquestes
noves convocatòries podran participar, com a establiments adherits, els
mateixos que van participar en l’anterior o anteriors campanyes i,
també, establiments nous, en els termes i condicions definits en
aquestes bases.
5.3.

La convocatòria de noves campanyes establirà els terminis d’adhesió i
l’inici i durada de les mateixes.

6. ESTABLIMENTS ADHERITS:
1. Participació: Únicament podran participar en aquesta campanya Les
persones físiques o jurídiques que disposin de locals oberts al públic a
Alcoletge destinats al comerç o serveis al detall (en endavant
ESTABLIMENTS ADHERITS) i que compleixin els requisits d’aquestes bases i,
en particular, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries
(estatal, autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social.
Aquesta acreditació podrà efectuar-se inicialment, per mitjà de declaració
responsable formulada en el document d’adhesió, sens perjudici que,
l’Administració pugui efectuar les tasques de verificació i control necessàries
i, si es el cas, sol·licitar informació a qualsevol altra Administració Pública.
Els ESTABLIMENTS ADHERITS, amb la participació en la campanya,
autoritzen expressament l’Ajuntament d’Alcoletge a sol·licitar la informació
que s’indica en el punt anterior.
2. Termini d’adhesió: En la 1a convocatòria d’aquesta campanya els
establiments disposaran d’un termini per a adherir-se a la mateixa, a
comptar des de l’aprovació inicial d’aquestes bases i fins el dia 9 de juliol de
2020. En cas de noves convocatòries aquests terminis seran fixats pel
decret que obri les noves convocatòries de la campanya.
3. Documentació a presentar:
□ Declaració responsable i document d’adhesió, en model normalitzat.
Annex I.
□Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física.
□ Copia del CIF, en cas de persona jurídica; si procedeix.
□ Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica.
□ Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona
jurídica.
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□ Documentació acreditativa de la identificació i acreditació de la
titularitat del compte bancari al qual es demana abonar els imports dels
vals que resultin de la campanya ACTIVEM ALCOLETGE.
Denominació de l’entitat:
Domicili de l’oficina:
Núm. IBAN:

7. PROTECCIÓ DE DADES
7.1.

Normativa:

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament
d’Alcoletge es fonamenta en el marc jurídic següent:






Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals,
Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més
informació,
es
pot
consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

7.2.

Recollida de dades:

D’ acord amb la normativa anterior les dades de caràcter personal que
s’obtinguin amb motiu de la tramitació d’aquests expedients passaran a formar
part dels fitxers de dades de l’Ajuntament d’Alcoletge amb la finalitat de
l’examen, resolució i notificació dels expedients que es tramitin. Llevat
d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercer.
7.3.

Informació general sobre protecció de dades personals:

Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets
Informació
addicional

Ajuntament d’Alcoletge
Tramitar procediments i actuacions administratives.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta Entitat.
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les
Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació
addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça:
http://www.alcoletge.cat/politica-de-privacitat
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ANNEXOS

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA
ACTIVEM ALCOLETGE
DADES DEL SOL·LICITANT
RAO SOCIAL / NOM
CIF/NIF
TIPUS D’ACTIVITAT (descripció)
ADREÇA
CP I LOCALITAT
TIPUS D’ACTIVITAT
REPRESENTANT LEGAL EMPRESA (nom i cognoms)
NIF REPRESENTANT LEGAL EMPRESA
DOMICILI REPRESNTANT LEGAL EMPRESA
Adreça
Cp i localitat
Correu electrònic (a efectes de notificacions)
Telèfons de contacte
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
1. DECLARO, sota la meva responsabilitat:
Que compleixo / que l’empresa que represento compleix amb TOTES LES
CONDICIONS fixades per tal de participar en la CAMPANYA “ACTIVEM
ALCOLETGE”, d’acord amb les bases aprovades per l’Ajuntament d’Alcoletge
i, especialment, les relatives al compliment de les obligacions tributàries
(estatals, autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social; assumint el
compromís de col·laborar amb l’Ajuntament d’Alcoletge en la comprovació,
verificació o control d’aquestes dades i qualsevol altra que, d’acord amb les
mateixes, sigui pertinent incloent autorització per tal que l’Ajuntament
pugui formular totes les consultes necessàries a altres Administracions
Públiques, als efectes indicats.
2. Que coneixent i acceptant el contingut de la campanya promoguda per
l’Ajuntament d’Alcoletge “ ACTIVEM ALCOLETGE” destinada a promoure
l’activitat econòmica del nostre municipi, especialment, per al comerç i
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servei de proximitat, m’ ADHEREIXO de forma expressa / l’empresa que
represento S’ADHEREIX de forma expressa a aquesta campanya,
participant en la mateixa, en els termes i amb les condicions que s’acorden
per l’Ajuntament d’Alcoletge.
3. DOCUMENTACIÓ
presentada)

QUE S’ACOMPANYA

(marqueu

la

documentació

□ Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física.
□ Copia del CIF, en cas de persona jurídica; si procedeix.
□ Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica.
□ Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona
jurídica.
□ Documentació acreditativa de la identificació i acreditació de la
titularitat del compte bancari al qual es demana abonar els imports dels
vals que resultin de la campanya ACTIVEM ALCOLETGE.
Denominació de l’entitat:
Domicili de l’oficina:
Núm. IBAN:

Lloc, data i signatura

(1) Abans de signar, llegiu la informació sobre protecció de dades que consta adjunta.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
c/Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE

Página 7 de 8

8. PROTECCIÓ DE DADES
8.1.

Normativa:

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament
d’Alcoletge es fonamenta en el marc jurídic següent:
 Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals,
 Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
 Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més
informació,
es
pot
consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).
8.2.

Recollida de dades:

D’ acord amb la normativa anterior les dades de caràcter personal que
s’obtinguin amb motiu de la tramitació d’aquests expedients passaran a formar
part dels fitxers de dades de l’Ajuntament d’Alcoletge amb la finalitat de
l’examen, resolució i notificació dels expedients que es tramitin. Llevat
d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercer.
8.3.

Informació general sobre protecció de dades personals:
Responsable Ajuntament d’Alcoletge
Finalitat
Tramitar procediments i actuacions administratives.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en
l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i
als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió
de transferències a tercers països.
Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal
com s'explica en la informació addicional.
Informació
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre
addicional
Protecció de Dades en la següent adreça:
http://www.alcoletge.cat/politica-de-privacitat

Firmado digitalmente por: MARIA JESÚS PENA NAVARRA - DNI 43706049T (SIG)
Localización: Diligència.- La poso jo, la secretària de la Corporació per tal de fer
constar que, aquestes bases s'han aprovat inicialment en sessió plenària de 30
de juny de 2020. La secretària. Ma. Jesús Pena. Alcoletge 1 juliol 2020
Fecha y hora: 01.07.2020 15:16:35

Página 8 de 8

