BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA DE NADAL DELS EUROMELS 2021

L’objecte de les presents Bases es regular la Campanya de Nadal dels Euromels 2021.
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l’Ajuntament del Perelló organitza la Campanya de Nadal dels Euromels per animar i
reactivar el comerç local i les empreses professionals del Perelló, sota el lema: Compra al
poble i faràs poble. Per tot això, l’Ajuntament concedeix uns premis mitjançant un sorteig
per tal de fomentar les compres de Nadal al poble.
I.- Participants:
Per una banda participen tots els comerços i empreses de serveis professionals del Perelló
i per l’altra qualsevol persona que hi vulgui participar, ja sigui del poble del Perelló o d’un
altre municipi.
Tots els participants han d’acceptar els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions. Per poder participar hauran de presentar declaració
responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i
que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament del Perelló.
A aquests efectes tots els participants haurà d’emplenar una declaració responsable
d’acceptació de les presents Bases i que compleix els requisits per a ser beneficiari del premi
de la Campanya de Nadal.
II.- Convocatòria: A partir de divendres 3 de desembre de 2021 fins el 5 de gener de 2022.
III.- Presentació sol·licituds. Lloc i termini
L’Ajuntament facilitarà les butlletes dels euromels a tots els comerços i empreses que tinguin
punt físic de venda.
Cada establiment entregarà aquestes butlletes al seus clients per compres superiors a 5€.
El fet de participar al sorteig, significa l’acceptació d’aquestes bases, entenent que si no
compleixen els mínims requisits exigits a les bases, pot ser que la Regidoria de Festes i Fires
els hi denegui el premi.
IV.- Requisits i obligacions dels participants
Per la compra superior a 5€ en qualsevol comerç o empresa s’obtindrà un segell. Cal
aconseguir 6 segells diferents per butlleta per entrar al sorteig.
A cada butlleta ha d’haver un segell diferent de cada comerç o empresa (no es poden segellar
més de dos caselles per butlleta). Per tant, si la compra és superior a 5€ podran segellar
vàries butlletes.
Es poden emplenar tantes butlletes com es vulgui i dipositar-les a la bústia situada a
l’exterior de l’Oficina de Turisme. Serà l’únic lloc de recollida.
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V.- Obsequis i premis.
En total s’entregaran 2.500€ en premis, repartits de la següent manera:





1 premi de 500€ repartits en bitllets de 5 “euromels“.
1 premi de 200€ repartits en bitllets de 5 “euromels“.
3 premis de 100€ repartits en bitllets de 5 “euromels“.
30 premis de 50€ repartits en bitllets de 5 “euromels“.

No pot recaure un mateix premi sobre la mateixa persona.
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El sorteig es realitzarà el divendres 7 de gener de 2022 a les 19.00 hores i a la Plaça Jaume II.
Aquests euromels els guanyadors els han de bescanviar per productes i serveis dels
diferents comerços i empreses professionals del Perelló, abans del 31 de gener de 2022.

VI.- Pagament
Un cop finalitzi la campanya, els comerços o empreses que tinguin euromels, han de facturar
a l’Ajuntament del Perelló mitjançant una factura electrònica per l’import total dels euromels
rebuts indicant com a concepte “Campanya Euromels”.
Hi ha de termini per presentar les factures fins el 28 de febrer de 2022.
Ajuntament del Perelló
P-4310600-D
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló

VII.- D’altres
Qualsevol aspecte que pugui plantejar-se no contemplat en les bases precedents, serà
decidit i de responsabilitat exclusiva de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.

El Perelló, 5 de novembre de 2021
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
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