I.

FINALITAT DE LA CAMPANYA.

Des de la regidoria de comerç de l’Ajuntament de Favara llancem la campanya
Favara, el nostre comerç local 2022. Aquesta naix amb la finalitat de promocionar
l’activitat econòmica pròpia del municipi. La principal motivació de la campanya
serà el foment dels comerços locals per impulsar el consum de la ciutadania en els
mateixos. Així, l’activitat proposada per dur endavant els objectius de la present
campanya serà la realització d’un sorteig de 14 premis en xecs, per gastar en
establiments del poble, que sumen un import de 1.000 €.
La campanya es desenvoluparà des del 25 de novembre de 2022 fins al 7 de gener
de 2023, i es tancarà amb la realització del sorteig el dia 10 de gener de 2023.

II.

SORTEIG.

Per incentivar el consum en els comerços de Favara es realitzarà un sorteig en què
l’Ajuntament de Favara atorgarà els següents premis:
1r premi de 200€,
2n premi de 150€,
Dos 3r premis de 75€,
Deu premis de 50€.
El sorteig es realitzarà davant el Secretari Interventor de l’Ajuntament de Favara.
Alhora, es transmetrà en directe per les xarxes socials de l’Ajuntament on
posteriorment quedarà registrat per a la seua visualització. S’extrauran 14
paperetes que seran els guanyadors dels 14 premis segons l’ordre d’extracció,
seguint els imports de major a menor. Finalitzat el sorteig es procedirà a destruir
totes les altres paperetes existents.
El sorteig es realitzarà el 10 de gener de 2023 a les 12:00 hores al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Favara, amb la totalitat de les paperetes dipositades en els
comerços adherits.
Només es podrà obtenir un premi per persona. Si una mateixa persona és agraciada
amb més d’un premi, es tindrà en compte el primer i els altres es tornaran a
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BASES DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA
FAVARA, EL NOSTRE COMERÇ LOCAL 2022

sortejar automàticament. També es tornaran a sortejar automàticament si les dades
de la papereta són il·legibles o impossibiliten la identificació del participant.

III.

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL SORTEIG.

Podran participar en el sorteig les persones que compleixen tots els requisits que
s’indiquen a continuació:
1. Ser persona física major de 18 anys.
2. Realitzar compres mínimes per valor de 15€ en el comerç local adherit a la
campanya.
3. Un cop revisats els tiquets de compra i comprovat que compleixen els
requisits per part dels establiments adherits, s’entregarà als participants una
papereta en la que constarà: nom, DNI o número de identificació i telèfon de
contacte, sent aquestes dades imprescindibles per a comprovar la seua
validesa. Les participacions que no compten amb les dades, o siguin
il·legibles, o no permeten contactar amb la persona agraciada, es consideren
nul·les a tots els efectes. De conformitat amb la legislació sobre protecció de
dades, les dades personals facilitades pels participants de la campanya
seran usades única i exclusivament per als fins d’aquesta.
4. Els participants depositaran les paperetes rebudes pel comerciant en una
urna habilitada per l’Ajuntament en el comerç adherit a la campanya i es
quedaran la meitat restant de la papereta (dividida en dues parts) com a
resguard del seu dipòsit. Junt al resguard els establiments deuran adjuntar-li
al participant el tiquet de la seua compra mínima de 15€ per tal que es
5. L’Ajuntament, com a organitzador de la campanya, estarà eximit de
qualsevol responsabilitat, en cas d’existir algun error en les dades facilitades
per les persones guanyadores i en cas que no fora possible la seua
identificació.
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presente en cas de ser la persona agraciada.

IV.

OBLIGACIONS

PER

ALS

ESTABLIMENTS

PARTICIPANTS

EN

LA

CAMPANYA.
Podran participar en esta campanya qualsevol empresa que tinga el seu
establiment de comerç ubicat en el terme municipal de Favara.
Per a poder participar deurà presentar la sol·licitud d’adhesió (Annex 1) a
l’Ajuntament.
La sol·licitud de participació s’efectuarà mitjançant el model normalitzat que
s’adjunta en l’annex.
Sols es podrà presentar una sol·licitud per establiment. La presentació de més
sol·licituds es procedirà a la inadmissió d’aquestes.
Als efectes de realització de la campanya, l’Ajuntament els facilitarà l’urna, les
paperetes de participació i el cartell promocional que deuran col·locar en
l’establiment.
El comerciant deurà entregar participacions i es compromet a acceptar-les a tot
aquell que realitze compra mínima de 15€ i vullga participar-hi. No es podran
entregar paperetes un cop finalitzada la campanya el 7 de gener del 2023.
El comerciant deurà adjuntar-li el tiquet de compra al client/participant per justificar
la participació. Així, l’establiment queda obligat a emetre tiquet

o factura de la

compra per que els possibles agraciats puguen reclamar el seu premi junt al
resguard de la papereta.
Els titulars dels comerços participants, cònjuges i familiars directes, així com els

V.

DURADA I ÀMBIT.

L’Ajuntament de Favara es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o
modificar la durada de la promoció en qualsevol moment anterior a la seua
finalització, sempre que existeixen causes que així ho justifiquen.
Així mateix, l’Ajuntament de Favara es reserva el dret a evitar que sobre aquesta
acció s’estableixen sistemes d’especulació o de negoci. Amb aquesta finalitat podrà
exercitar les accions administratives i legals que es consideren oportunes.
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empleats no podran participar en el sorteig a través del seu propi establiment.

VI.

COMUNICACIÓ DEL PREMI.

L’òrgan instructor de la present convocatòria és la Regidoria de Comerç.
Un cop realitzat el sorteig, l’Ajuntament es posarà en contacte amb les persones
guanyadores segons les dades proporcionades en el sorteig, per indicar-los el
procediment de pagament.
Es realitzaran 3 intents de contacte al telèfon indicat en les paperetes de
participació en diferents dies i hores. En el cas de no poder localitzar les persones
guanyadores, els premis es consideraran deserts.
El guanyador no pot exigir el canvi del premi, ni el seu valor en diners, ni per un bé
o servei diferent dels indicats com a possibilitat de premi, de manera que aquest
premi no serà negociable ni transferible.
Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent i hauran de gastar-se en
qualsevol dels Comerços adherits a la campanya, i és aplicable la retenció fiscal
corresponent a l’import dels premis.

VII.

ACTE DE LLIURAMENT.

En l’acte de lliurament del sorteig, cadascú dels 14 premiats, rebrà un xec regal
(per captar la instantània de l’acte).
El premiat s’haurà de personar amb el seu document d’identitat o, en cas de no
poder vindre, una autorització a una tercera persona junt amb la còpia del DNI, per
premi.
La presentació d’aquest document d’acreditació a l’acte de lliurament és
absolutament imprescindible. En aquesta compareixença hauran d’indicar, si a
l’acte de lliurament assistiran per si mateix o representats per tercera persona, ha
de facilitar totes les dades precises perquè aquesta representació tinga validesa.
El premi es lliurarà a l’agraciat en les condicions descrites, i sense que comporta
obligació de realitzar cap contraprestació addicional a les establertes en les
presents bases.
En el cas que les circumstàncies sanitàries no permeten realitzar l’acte de
lliurament dels premis, l’Ajuntament contactarà amb els premiats per tal de retirar
el document d’acreditació com premiat, en les dates indicades. L’Agència

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427

www.favara.es
E-MAIL:favara@gva.es

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
46614 – FAVARA
VALENCIA

Codi Validació: 55D3XNRGHHPT7PW2JWKWQMZWN | Verificació: https://favara.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

tal de retirar el document d’acreditació com premiat i que li permetrà recollir el seu

d’Ocupació i Desenvolupament Local, serà l’encarregada de donar les instruccions
pertinents per a la recollida dels mateixos.

VIII.

JUSTIFICACIÓ.

La justificació es realitzarà de la següent manera, les persones agraciades amb
premis hauran d'aportar a l'Ajuntament la següent documentació:
1. Certificat de titularitat bancària. (Expedit pel banc)
2. Factures acumulades de les compres efectuades en el comerç local adherit a la
campanya.
El termini de presentació de la justificació s'estendrà des del 11 de gener al 30 de
gener de 2023.
Les persones agraciades amb premis es posaran en contacte amb l'Agència
d'ocupació i Desenvolupament Local de Favara per conèixer les instruccions a
seguir de el procés de justificació dels premis.

IX.

CAMPANYA DE DIFUSIÓ

Per tal de donar a conèixer al major nombre possible de persones aquesta
campanya i incentivar-les a realitzar les seues compres al petit comerç de Favara,
s'estableixen els següents canals de difusió:
 Cartell publicitari del Sorteig en els diferents establiments adherits a la
campanya.
 Promoció a través de les Xarxes Socials de l'Ajuntament.

X.

LA PUBLICACION DE LES BASES

La publicació de les bases estarà disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de
Favara i en els canals oficials de xarxes socials de l'Ajuntament de Favara.
XI.

ALTRES DISPOSICIONS

L'Ajuntament es reserva el dret a decidir sobre qualsevol dubte no resolt en les
presents bases.
Tota aquella persona que participe en la campanya, acceptarà les bases i se
sotmetrà a elles en tots els seus apartats.

XII.

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE
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 Promoció a través del web de l'Ajuntament.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, les persones participants i guanyadores, reserven i
manifesten la seua conformitat que les dades de caràcter personal que es recullen
per fer efectiu el premi puguen ser tractats per l'Ajuntament de Favara amb la
finalitat de gestionar i organitzar l'activitat "Favara el nostre comerç local ".
Les dades no se cediran a tercers ni es faran servir per a cap altre fi.
Addicionalment,

les persones participants i guanyadores cediran els drets

d’explotació de les seues fotografies i vídeos com premiats del sorteig a
l'Ajuntament de Favara, per a difusió del resultat final del sorteig, sense sotmetre-la
a cap termini temporal.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues
dades, i la limitació o oposició al tractament mitjançant escrit acompanyat de còpia
del document oficial que l’identifique, dirigit al responsable del tractament de dades
de l'Ajuntament de Favara, Regidoria de Comerç.
XIII.

RÈGIM DE RECURSOS

Contra l'aprovació dels presents bases podrà interposar, potestativament, davant
l'Alcaldia recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
a la seua publicació, o bé impugnar directament davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seua publicació, mitjançant interposició directa de Recurs ContenciósAdministratiu d'acord amb el que disposen les Bases Reguladores procedint a la
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seua publicació preceptiva en els termes de les esmentades bases.

(ANNEX 1)

SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA “FAVARA
EL NOSTRE COMERÇ LOCAL”
DADES SOLꞏLICITANT
NOM
TELÈFON
DNI
E-MAIL
DADES DE L’ESTABLIMENT
NOM COMERCIAL
E-MAIL
DIRECCIÓ
LOCALITAT
LLOC WEB
XARXES SOCIALS
ACTIVITAT COMERCIAL
NIF/CIF
TELÈFON
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
SOLꞏLICITE
promoguda per l'Ajuntament de Favara, "Favara el nostre comerç local",
SEGÓN. Comprometent-me a col·laborar en la gestió d'aquesta campanya d'acord
amb les bases.
Declare sota la meua responsabilitat:
- Conèixer les bases de la campanya i accepte el contingut de les mateixes.
- Que compleix amb tots els requisits per poder participar establerts en les bases
Signe la present, a Favara a _____ de _____________ de 2022.
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PRIMER. L'adhesió del meu comerç a la Campanya de Promoció del Comerç Local

