CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: mHd7 7uta ETj4 D3yY f8hb h/Qq AMo=

BASES PREMIS CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ XICOTET PER NADAL: RASCA I
GANA
BASE 1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Els premis objecte d’esta convocatòria es regixen pel que s'hi establix i, amb caràcter general, per les
disposicions següents:
• L'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València , aprovada per acord plenari de data
28 de juliol de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de novembre de 2016 (d'ara en
avant, OGS)
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
• El Reglament general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
• Les Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de València de 2020.
• La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
• Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa hi puga resultar d'aplicació.
BASE 2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantia destinada a atendre estos premis (bitllets premiats) ascendix a un import total de 3.000,00€ i
serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021 IB520/43120/48100 Transf.premis, beques, pensions i
int.. Els bitllets premiats seran 30 per un import de 100,00€ cadascun. Este crèdit estarà condicionat a
l'aprovació del pressupost 2021.
BASE 3. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
3.1 OBJECTE
Els premis destinats al comerç són ajudes a la ciutadania, per a contribuir a reactivar l’economía local i
especialment destinada al xicotet comerç com a sector econòmic clau en el desenvolupament de la ciutat.
L'objectiu primordial dels premis rasca i gana és incentivar el consum en els comerços associats
participants en la campanya, sense perjudici que nous comerços puguen sol·licitar participar-hi com a
comerç individual no associat.
3.2. CONDICIONS.
L'atorgament dels premis està subjecte al compliment de les condicions establides específicament en esta
convocatòria, així com a tot allò que es preveu en la resta de disposicions que integren el règim jurídic
aplicable.
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3.3 FINALITAT
La Delegació de Comerç de l'Ajuntament de València té previst dins del marc de desenvolupament de la
campanya de promoció del comerç xicotet per Nadal, realitzar una actuació de difusió que convide les
persones consumidores del comerç xicotet i la ciutadania en general a realitzar les seues compres de
Nadal en els comerços de la ciutat i obtindre-hi premis. L'eix fonamental de l'activitat són uns bitllets
rasca amb premi directe que dinamitzen l'activitat comercial de la ciutat.
La finalitat de l'actuació promocional és pal·liar la situació produïda per les mesures adoptades amb motiu
de la pandèmia ocasionada per la COVID 19, com ara confinament, distanciament social, restriccions de
mobilitat, quarantenes, etc., les quals han suposat una falta d'ingressos i, per tant, una falta de liquiditat
que afecta seriosament la situació econòmica a curt i mitjà termini, la qual cosa posa en perill la
supervivència del comerç local.
És per això, que amb els premis destinats al comerç xicotet “rasca i gana” s'intenta pal·liar en certa
manera l'impacte econòmic produït per les mesures adoptades i reactivar l'economia de la nostra ciutat.
BASE 4. PREMIS
Es realitzaran un total de 105.000 bitllets rasca que es distribuiran en un màxim de 1.050 punts.
Dins dels bitllets rasca distribuïts en els comerços hi haurà un total de 30 premis de 100,00 € cadascun.
Per a la possible obtenció d'estos premis s'hauran de realitzar obligatòriament compres o servicis en els
comerços participants en la campanya. Els comerços participants col·locaran el cartell de la campanya de
promoció comercial de Nadal en lloc visible, perquè s'identifique com a comerç participant i els premis es
consumisquen en estos comerços.
Serà el mateix establiment qui establisca la quantitat mínima de compra per a aconseguir un bitllet.
BASE 5. CRITERIS PER A l'ATORGAMENT DELS PREMIS
El criteri d'atorgament dels bitllets premiats serà el de premi immediat obtingut en el bitllet rasca, per un
import de 100,00 € cadascun dels rasca premiats (30 bitllets premiats en total.)
BASE 6. CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
El procediment de concessió dels premis serà en règim de concurrència competitiva establit en l'article 23
de la Llei general de subvencions i l'article 18 a 20 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
de València, sobre el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
BASE 7. COMERÇOS PARTICIPANTS, PERSONES BENEFICIÀRIES I PERSONES EXCLOSES
7.1. COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ XICOTET COMERÇ PER
NADAL
Podran sol·licitar participar en els premis de la campanya de promoció del comerç xicotet per Nadal de
València ciutat, de l'1 al 10 de desembre de 2020, remetent un missatge a scomercio@valencia.es:
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Els comerços associats, a través de les associacions de comerciants, han d'aportar un llistat de
comerços associats, amb detall d'ubicació dels establiments i de l’activitat.
A títol individual, aquells comerciants que no pertanguen a cap associació de comerciants han
d’aportar-hi la llicència d’activitat de l'establiment comercial.
En el missatge de correu electrònic s'han d’indicar les dades de l'associació de comerciants o comerç
individual que desitge participar-hi i, així mateix, adjuntar-hi un llistat de comerços participants en el qual
s'indique el nom del comerç, activitat, emplaçament i telèfon de contacte.
La Delegació de Comerç de l'Ajuntament de València entregarà els bitllets rasca i la resta de material
promocional en un total de 1.050 punts, i els repartiràs fins a la fi de les d'existències.
Els cartells de la campanya han de col·locar-se en un lloc visible dels seus establiments.
De conformitat amb la legislació sobre protecció de dades, les dades personals facilitades per a participar
en la campanya seran utilitzades exclusivament per a les finalitats previstes en estes bases.
7.2. PERSONES BENEFICIÀRIES DELS PREMIS
Seran persones beneficiàries dels premis de la campanya de promoció del comerç xicotet per Nadal, totes
les persones que realitzen les seues compres en els comerços participants en la campanya, entre l'1 de
desembre de 2020 i el 5 de gener de 2021, el bitllet rasca de les quals isca premiat.
No podran ser beneficiàries d'estos premis aquelles persones que es troben en qualsevol de les situacions
de prohibició establides en l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, per
la qual cosa les persones consumidores dels bitllets premiats han de signar una declaració responsable a
l'efecte del compliment dels requisits per a ser persona beneficiària d'una subvenció o ajuda pública
(annex 1).
7.3. EXCLUSIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones titulars dels comerços participants, els seus cònjuges i familiars directes fins al segon grau
per consanguinitat o afinitat, així com les persones empleades de l'establiment comercial, no podran
participar en la campanya.
Quan la persona agraciada siga menor d'edat, el premi s'entregarà a la persona tutor (pare o mare) o
representant legal, la qual ha d'acreditar-ho.
BASE 8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de sol·licitud del abonament del premi serà del 7 al 31 de gener de 2021.
Les sol·licituds, dirigides al Servici de Comerç i Abastiment, s’han de presentar en els diferents registres
d'entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos
en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Així mateix, poden presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de
València, https://sede.valencia.es, tràmits, matèria Activitats Econòmiques, Ocupació i Consum. Per a la
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realització del tràmit esmentat, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada
amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de
l'Ajuntament de València).
BASE 9. SOL·LICITUD, DOCUMENTS I INFORMACIÓ QUE S’HI HAN D’ADJUNTAR
És obligatòria la utilització de la instància normalitzada i el seu annex. Esta instància i el seu annex
estaràn disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es, tràmits,
matèria Activitats Econòmiques, Ocupació i Consum. Tant la instància com el seu annex són de
presentació obligada i han d'anar completament omplits, signats i juntament amb la documentació que
s’hi detalla.
Les persones beneficiàries obtindran els bitllets rasca en els comerços participants en la ampanya
promocional.
Les persones agraciades han d’abonar l'import de les seues compres en el comerç participant en la
campanya i posteriorment amb el/els tiquet/s de compra/s (per un import mínim de 100,00€) i el bitllet
premiat el presentaran en el registre de l'Ajuntament de València. A la sol·licitud s'adjuntarà fotocòpia del
DNI/NIE de la persona premiada, la declaració responsable citada en la base 7.2 i l'autorització per a
consultar que es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, amb l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària i davant de la Seguretat Social (annex I). En cas de no autoritzar esta
consulta, han d'aportar certificats actualitzats d'estar al corrent de les seues obligacions amb estes
administracions. Així mateix, les persones beneficiàries han de donar-se d'alta en el fitxer de persones
creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València i realitzar el tràmit
corresponent en el Registre General de l'Ajuntament de València o a través de la seu electrònica.
(https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.20).
BASE 10. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DEL PREMI
La sol·licitud d'abonament del premi i la justificació de les compres realitzades han de presentar-se a
l'Ajuntament de València del 7 al 31 de gener de 2021.
Enr elació amb la justificació dels premis, estos no requerixen una altra justificació que l'acreditació de les
condicions i requisits necessaris per a accedir-hi, les despeses generades i la documentació exigida. Per
tant, els premis es consideraran justificats en el moment de concedir-los, sense perjudici que les
actuacions comprovatòries de l'Administració i el control financer puguen estendre's a verificar-ne
l’exactitud.
BASE 11. JUSTIFICACIÓ DELS PREMIS PER A ABONAR-LOS
La persona beneficiària ha d’entregar a l'Ajuntament de València el rasca premiat juntament amb els
tiquets de les compres realitzades i omplir la sol·licitud corresponent, alhora que ha d’adjuntar-hi els
documents justificatius de les compres realitzades (bitllet i tiquets de compra per l'import mínim del
bitllet premiat). Les persones beneficiàries han de detallar totes les dades perquè puguen ser
identificades. Així mateix, han de detallar el comerç en el qual van obtindre el bitllet premiat. A la
sol·licitud del premi s'acompanyarà la fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona beneficiària, la
declaració responsable esmentada en la base 7.2 i l'autorització perquè l'Ajuntament de València puga
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comprovar que la persona beneficiària del premi es troba al corrent d'obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de València, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i davant de la Seguretat
Social (annex I). Així mateix, les persones beneficiàries han de donar-se d'alta en el fitxer de persones
creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l'Ajuntament de València, realitzant el corresponent
tràmit en el Registre General o a través de la seu electrònica.
(https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ad.ad.20).
BASE 12. ESTABLIMENTS ON FER LES COMPRES PER A JUSTIFICAR ELS PREMIS
Tal com s'establix en la base 11, les compres o servicis, per un import mínim de 100 €, han de realitzar-se
en un o diversos dels establiments comercials que participen en la campanya i que tinguen el seu domicili
social a la ciutat de València.
BASE 13. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT I VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
13.1. A la direcció del Servici de Comerç i Abastiment correspon la instrucció del procediment de
conformitat amb el que s'establix en la convocatòria i en l'Ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament de València, de manera que pot demanar en qualsevol moment la documentació que
considere necessària per a acreditar el compliment de les condicions exigides.
13.2. Esmena de sol·licituds: una vegada la persona instructora haja revisat les sol·licituds presentades,
s'exposaran al públic els llistats de les que tenen la documentació completa i incompleta i es concedirà un
termini improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament (https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/ae), perquè les
persones interessades esmenen els defectes o la falta de documentació.
Si no ho fan, es considerarà que desistixen de la seua petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que
disposa l'article 68.1 de la LPACAP.
13.3. Després de l'avaluació i examen de les sol·licituds completes, la persona instructora elaborarà una
proposta de concessió dels premis, amb indicació de les persones beneficiàries, amb l'import que els
correspon a cadascuna, les sol·licituds desestimades per no complir amb els requisits exigits en la
convocatòria i les persones que es considera que han desisitit de la seua sol·licitud per no presentar la
documentació requerida en el termini assenyalat a este efecte.
Esta proposta serà elevada a dictamen de la Comissió Avaluadora.
13.4. La Comissió Avaluadora estarà integrada per:
•

Presidència: El regidor delegat de Comerç o persona en qui delegue.

•
Vocals: dos funcionaris/àries de l'Ajuntament de València adscrits/es al Servici de Comerç i
Abastiment.
•
Secretari/ària: actuarà com a tal, amb veu i sense vot, un/a tècnic/a d'Administració General del
Servei de Comerç i Abastiment.
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13.5. La proposta de concessió, una vegada dictaminada per la Comissió Avaluadora, comprendrà la llista
de persones beneficiàries, amb l'import que els correspon a cadascuna, les sol·licituds desestimades per
no complir amb els requisits exigits en la convocatòria i les persones que es considera que han desisiti de
la seua sol·licitud per no presentar la documentació requerida en el termini assenyalat a este efecte.
Esta proposta la sotmetrà el Servici de Comerç i Abastiment a l'aprovació de l'òrgan competent per a la
seua resolució, amb la fiscalització prèvai de la Intervenció General de l'Ajuntament.
13.6. En aquells supòsits en què figuren en el procediment i siguen tinguts en compte, fets, al·legacions o
proves no aportades per les persones interessades, la proposta de concessió, una vegada dictaminada per
la Comissió Avaluadora, comprendrà la llista de persones beneficiàries, les sol·licituds desestimades per
no complir amb els requisits exigits en la convocatòria i les persones que es considera que han desistit d
ela seua sol·licitud per no presentar la documentació requerida en el termini assenyalat a este efecte.
Esta proposta de concessió es publicarà en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament a fi que, les
persones interessades formulen les al·legacions que troben oportunes dins del termini de 10 dies hàbils
de l’endemà de la publicació.
Una vegada el Servici de Comerç i Abastiment les haja informades, es tornarà a elevar la proposta de
concessió a dictamen de la Comissió Avaluadora, que la sotmetrà per a aprovar-la a l'òrgan competent
per a la seua resolució, després de la fiscalització prèvia de la Intervenció General de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de València, a través del Servici de Comerç i Abastiment, es reservarà el dret a difondre el
nom i/o imatge de les persones premiades pels mitjans o formes de comunicació que crega convenients,
durant el temps necessari i tenint en compte la normativa sobre protecció de dades aplicable.
BASE 14. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
14.1. Correspon al regidor delegat de Comerç, per delegació de l'Alcaldia, la competència per a resoldre
la concessió dels premis, d'acord amb el dictamen emés per la Comissió Avaluadora.
14.2. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar de l'endemà de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat i
notificat resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu, d'acord
amb el que s'establix en l'article 25.5 de la LGS.
14.3. La resolució dels premis contindrà tant l'atorgament d'estos, que n’ha de fixar expressament la
quantia i ha d’incorporar, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha
de subjectar-se la persona beneficiària d’estos, com la desestimació expressa, inadmissió, desistiment o
renúncia de la resta de les sol·licituds, si és el cas.
14.4. De conformitat amb el que es disposa en l'article 45.1.b de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte el caràcter de
concurrència competitiva del procediment, l'acord de resolució de la convocatòria es publicarà en la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament
(https://sede.valencia.es/sede/edictos/index/materia/ae).
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14.5. Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs
potestatiu de reposició i/o recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l'establit en els articles
112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere
procedent.
14.6. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió dels premis i l'obtenció
concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, pot donar lloc a la
modificació de la resolució de concessió.
14.7. Dels premis concedits es donarà publicitat en els termes dels articles 18 i 20 de la LGS.
BASE 15. FORMA DE PAGAMENT
Després de la resolució de la convocatòria s'efectuarà un pagament únic, mitjançant transferència
bancària i per la totalitat de l'import del premi, a les persones beneficiàries, una vegada que el servici
instructor haja comprovat que es troben al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries
davant la hisenda estatal i municipal i amb la Seguretat Social, i que no són deutores per resolució de
procedència de reintegrament.
BASE 16. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Estos premis són compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat o objecte, procedents de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici de l'aplicació dels límits previstos en els articles
19.3 de la LGS i 33 i 34 del RGS.
BASE 17. REINTEGRAMENT DELS PREMIS
A més de les causes d'invalidesa de resolució de la concessió, recollides en l'article 36 de la LGS, serà
procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora
corresponent des del moment del pagament del premi fins al dia en el qual es s'acorde la procedència del
reintegrament, quan es produïsquen els supòsits següents:
a) Obtenció del us premis falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho
haurien impedit.
b) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer prevista
en l'article 14 de la LGS, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació
de documents quan d'això es derive la impossibilitat de verificar la finalitat donada als fons percebuts, el
compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats premiades.
c) La concurrència de premis, subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
BASE 18. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
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CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: mHd7 7uta ETj4 D3yY f8hb h/Qq AMo=

La participació en esta convocatòria mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud implica
l'acceptació de tots els seus apartats i condicions, així com de les establides en la resta de disposicions
aplicables segons la base primera d'esta.
BASE 19. RÈGIM DE RESPONSABILITAT I SANCIONADOR
L'Ajuntament de València quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol
altre tipus derivades de les actuacions a què queden obligades les persones o entitats destinatàries dels
premis atorgueuos.
Constituïxen infraccions administratives en matèria de subvencions les conductas assenyalades en el títol
IV de la LGS, les quals seran sancionades segons el que establix el capítol II del títol esmentat.
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