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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

SUBVENCIONS AJUNTAMENT.

Premis. Campanya de
Exp.: reactivació d’actitats

lúdiques, d’oci i recreatives
“13ª Edició Rutapa”

BASES REGULADORES/CONVOCATÒRIA
“13ª Edició Rutapa”
El comerç minorista i l'hostaleria han sigut un dels sectors més afectats per la crisi del Covid-19
motivat pel descens de les seues vendes a causa del tancament dels seus negocis, a la pèrdua
de poder adquisitiu de les famílies a causa de la desocupació o ERTES i a la conjuntura
econòmica global.
Sobre la base de l'anterior, l'Ajuntament de Benifairó de les Valls ha vingut dissenyant diverses
accions específiques amb la finalitat incentivar el consum en els establiments d’hostaleria i
restauració de Benifairó de les Valls amb l’objectiu de potenciar aquest sector i dinamitzar la
vida comercial del poble.
En la situació actual, davant la eliminació de la major part de les restriccions sanitàries hem
d’aconseguir arribar a una situació de “normalitat millorada”, per la qual cosa s’ha dissenyat una
Campanya de reactivació d’activitats lúdiques, d’oci i recreatives que consistirà en la realització
d’un sorteig en el que es repartiran diversos premis en espècie entre els participants en la 13ª
edició de la “Rutapa”.
S'atorgaran un total de 17 premis materialitzats en regals que l'ajuntament de Benifairó de les
Valls comprés en els comerços pròxims de la zona.
El cost de la campanya que ascendeix a 2.034 € va a ser finançat amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 433.489.17.
Base primera. Definició de l'objecte
L'objectiu d'aquesta campanya serà la dinamització i activació del xicotet i mitjà comerç, així
com l'hostaleria local i, amb això, l'activitat econòmica del poble, mitjançant la incentivació de
les compres i del consum per part dels ciutadans de Benifairó de les Valls. L'objecte és ajudar a
pal·liar, en la mesura que siga possible , els efectes de la crisi sanitària del Covid-19 en aquests
sectors.
Base segona: Requisits dels participants
Pot participar en la promoció del sorteig de premis qualsevol persona major d’edat que realitze
una consumició de la tapa especial que participe en el concurs en cada local col·laborador. Per
a participar als sortejos s’haurà de tindre tots els segells dels locals participants i depositar-los
en les urnes ubicades als locals participants.
Els participants que resulten beneficiaris hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries
amb l'Ajuntament de Benifairó de les Valls.
Base tercera: Publicitat de les bases i convocatòria
L’Ajuntament de Benifairó de les Valls donarà publicitat de la present campanya a través del full
web (www.benifairovalls.com), en els taulons municipals, i a les xarxes socials utilitzades per
l’Ajuntament (Facebook, Instagram i Whatshapp).
Base quarta: Adhesió a la campanya
Podran participar en aquesta promoció, com a locals col·laboradors, els establiments
d’hostaleria i restauració ubicats en Benifairó de les Valls que comuniquen el seu interés per
qualsevol medi (personalment, telèfon, e-mail, WhatsApp, etc) al regidor competent.
L’Ajuntament realitzarà una reunió informativa amb tots els establiments del poble entre les
dades anteriorment indicades per explicar-los el funcionament de la campanya.
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Base cinquena: Duració de la campanya
Per a participar en la campanya bastarà amb consumir la tapa especial més beguda de cada
local participant adherit a la campanya durant el període comprés entre el 14 d’octubre al 17
d’octubre tots dos inclusivament.
Base Sisena. Premis
Els premis objecte del sorteig seran:


Tablet

valorada en 195 €



Torre de So amb Bluetoot

valorada en 60 €



TV LG 43”

valorada en 477 €



Cafetera Nespresso Inizia

valorada en 105 €



Auriculars LG Tone

valorats en 97 €



Bicicleta

valorada en 260 €



Patinet elèctric

valorat en 340 €



10 vals per sopars

valorats en 50 € cadascú

Aquestos premis, seran personals sent imprescindible presentació del DNI en el moment del
lliurament. Qualsevol persona que no tinga tots els seguells dels locals participats será exclosa
del sorteig.
Base setena: Sorteig

El lliurament dels premis es farà d’acord amb el previst en la Resolució d’Alcaldia d’atorgament
dels premis.
Base octava: Règim de funcionament
1. El participant deurà de dipositar en l’últim local que taste la tapa la boleta segellada per
tots els locals participants.
2. Publicitat del sorteig. Amb anterioritat de la campanya així durant la mateixa, es
procedirà a donar publicitat del sorteig en la forma que se determine al efecte.
3. Celebració i mecànica del sorteig, segons el previst en la Base setena.
4. Assignació de premis, s’elegiran tants bolets premiats com premis (17).
5. Comunicació i publicitat dels premiats. Amb el fi de garantir la transparència en els
procediments de concessió de premis, l’Ajuntament comunicarà el mateix dia dels
sorteig les persones agraciades del sorteig a través de qualsevol mitjà de comunicació i
les xarxes socials.
6. La participació en la campanya comporta l’acceptació de les bases, el compliment de
les obligacions fiscals derivades de la recepció del premi així com el consentiment en la
utilització i divulgació de la imatge a les xarxes socials per a la seua publicitat.
Base novena: Compatibilitat amb altres premis o dotacions

Codi Validació: 94E4ZDS26994AN6W32D5SLQ52 | Verificació: https://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

El sorteig d’aquestos premis es realitzarà el dia 18 d’octubre de 2021 en acte públic a les 12:00
hores al saló de Plens de la Corporació, davant l’alcalde i la secretaria-interventora municipal o
empleat públic de l’ajuntament de Benifairó de les Valls que la substituisca. A cada papereta
guanyadora se li assignarà un premi dels anteriorment mencionats.
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No es podrà acumular en un mateix beneficiat, més d'un premi dels previstos en aquesta
campanya.
Document signat electrònicament en la data de la signatura al marge
L'alcalde
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