
BASES I CONVOCATÒRIA DE LA CAMPANYA COMERCIAL 
"Comprar   en Nadal a Ontinyent   té premi"  

1. OBJECTIU I FINALITAT
Aquesta campanya forma part  de  les  activitats  programades  dins la  campanya de
Nadal "Ontinyent Il·lusiona" de l'any 2022 i té com a objectiu incentivar el consum i les
compres  de  Nadal  als  comerços  i  serveis  de  la  nostra  ciutat,  així  com  al  Mercat
municipal.
Amb eixa finalitat se sortejaran 75 targetes regal amb un valor individual 120 euros
entre  les  persones  que  realitzen  les  seues  compres  de  Nadal  en  qualsevol  dels
establiments adherits a esta campanya, en les condicions que s'especifiquen en les
presents bases. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CAMPANYA I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La  campanya  consisteix  en  la  realització  d’un  sorteig de  75  premis  amb  un  valor
individual  de  120  euros  entre  totes  aquelles  persones  que  realitzen  compres  als
establiments participants durant el període comprés entre l'1 de desembre de 2022 iel 5 de gener de 2023.
Podran adherir-se a la campanya les activitats comercials, d’hostaleria i serveis amb
establiment obert al públic en el municipi  d’Ontinyent, així  com parades del Mercat
municipal  que disposen de sistema de cobrament amb targeta bancària. S'exclouen
les sales de joc i apostes.
Els  establiments  interessats  en  participar  podran  inscriure’s  de  manera  gratuïta  a
través de la seua associació de comerciants/hostelers. En cas de no estar associat
podran  inscriure’s  enviant  un  correu  electrònic  a  ad  l1  @ontinyent.es   i  adjuntar  el
formulari de participació degudament emplenat amb totes les dades en el termini de 7
dies naturals des de l’aprovació de les bases.
Podran participar en el sorteig totes aquelles persones majors d’edat a la data de la
compra que realitzen  una despesa en qualsevol  dels  establiments adherits per  un
import  igual  o  superior  a  20  euros  en  comerços  o  serveis,  o  10  euros  en  forns,
pastisseries, quioscs, hostaleria i restauració, durant el període comprés entre l'1 dedesembre de 2022 i el 5 de gener de 2023.
Les persones consumidores hauran d’introduir les seues dades personals i les de la
compra en la  plataforma web de la  campanya:   www.nadalontinyent.com     per  poder
entrar al sorteig. No hi ha límit de participació, es podran introduir tots els tiquets que
es desitge.
És  necessari  conservar  els  tiquets  o  factures  simplificades com  a justificant  de  la
compra  per  a  poder  acreditar-ho  amb  posterioritat  en  cas  de  resultar  premiat.  El
tiquet/factura simplicada ha de contindre informació identificativa del comerciant, data
de  la  compra,  import  de  la  compra  i  detall  de  l'IVA o  l'expressió  "IVA inclòs".  No
s'entregaran els premis per compres que no estiguen degudament acreditades.



No podran participar en el sorteig els comerciants ni els seus familiars en primer grau
per compres en els seus propis establiments, però si en altres.
L'atorgament  dels  premis  es  realitzarà  mitjançant  procediment  de  concurrència
competitiva, consistent en un sorteig aleatori mitjançant una aplicació informàtica que
determinarà els 75 números premiats entre tots els tiquets que s’han introduït en la
plataforma i que participen en la campanya.
També s’extrauran 75 números addicionals que conformaran una llista de reserva per
entregar els premis en cas d’incidències que pogueren sorgir respecte a la validesa
dels tiquets/factures o altres circumstàncies que impossibiliten l’entrega dels premis als
números inicials.
Una mateixa persona no podrà ser beneficiària de més d’un premi. En cas de produir-
se aquest fet, s’atorgarà a l’immediatament posterior.
De conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, els participants premiats han de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no ser deutors de l'Ajuntament
per  qualsevol  concepte,  fet  que  s'acreditarà  mitjançant  declaració  responsable  i
autorització a l'Ajuntament per a fer les comprovacions que calguen.

3. FINANÇAMENT I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L'import total dels premis que se sortejaran, consistents en 75 targetes regal de Caixa
Popular, és  de 9.000,00 euros, amb un valor individual de 120 euros cadascuna.
La  campanya  es  finançarà  amb  càrrec  a  l'aplicació  "16000.43100.48000-PREMIS
CAMPANYES COMERCIALS", del pressupost municipal de 2023.
La resolució de la convocatòria quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en l'exercici 2023.

4. TERMINIS
La campanya començarà el  dia  1 de desembre de 2022 i finalitzarà el dia 5 degener de 2023, període durant el  qual les persones consumidores podran realitzar
compres per a participar en el sorteig i introduir les dades requerides en la plataforma
web habilitada a l’efecte.
El dia 10 de gener de 2023 es realitzarà un sorteig aleatori mitjançant una aplicació
informàtica que extraurà els  75 números premiats més  75 números addicionals que
conformaran la llista de reserva, davant el/la titular de la Secretaria de l’Ajuntament (o
personal  delegat  per este càrrec),  qui  donarà fe de l’acte i  deixarà constància del
resultat del mateix en un acta.
El termini  màxim per a realitzar compres o consumicions amb la targeta regal
serà fins el 28 de febrer de 2023. A partir d’esta data la targeta regal ja no es podrà
utilitzar.



5. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
L'òrgan responsable per a la instrucció del procediment, l'organització de la campanya
i realització del sorteig serà el departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament
d'Ontinyent, que podrà contar amb la col·laboració de les associacions de comerços,
serveis  i  hosteleria  del  municipi  per  a  la  difusió  de  la  campanya  i  distribució  del
material promocional entre els establiments adherits.
L'òrgan competent per a resoldre serà la Regidoria Delegada del Servei de Promoció
Econòmica prèvia acta del sorteig, que contindrà la relació de números premiats amb
la identificació de les persones guanyadores dels premis. La resolució es publicarà a la
pàgina web i les xarxes socials de l'Ajuntament d'Ontinyent, i contindrà la relació de
persones guanyadores/números premiats com a resultat del sorteig aleatori, la qual
cosa  serà  considerada  als  efectes  de  notificació  per  a  general  coneixement  dels
beneficiaris.
El termini màxim per a resoldre serà de 20 dies naturals des del dia de la celebració
del sorteig.
La  publicació  dels  premis  es  realitzarà  en  el  Sistema  Nacional  de  Publicitat  de
Subvencions (SNPS).
La  resolució  posarà  fi  a  la  via  administrativa.  Front  a  ella  es  podrà  interposar
potestativament recurs de reposició en els termes dels articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les AAPP, o recurs
contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  València  de
conformitat amb el que disposen els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

6. ENTREGA DE PREMIS, VALIDESA I JUSTIFICACIÓ
Els premis s'entregaran en l’Oficina de Promoció Econòmica a partir del dia següent a
la  publicació  de  la  llista  de  persones  agraciades.  En  cas  que  la  documentació
presentada siga incorrecta o no es puguen localitzar les persones agraciades en un
termini de 15 dies, s’avisarà a les persones que figuren en la llista de reserva aprovada
en la resolució.
Per a retirar el premi s'haurà de presentar el tiquet o factura simplificada acreditativa
de  la  compra  corresponent  al  número  premiat,  junt  amb fotocopia  del  DNI  de  la
persona que obtinga el premi, i signarà una declaració responsable que acredite que la
persona beneficiària no està incursa en les prohibicions per a ser beneficiari d'ajudes
públiques, d'acord amb l'art. 13 de la Llei General de Subvencions.
En cas d’incidències que pogueren sorgir respecte a la validesa dels tiquets/factures o
altres circumstàncies que impossibiliten l’entrega dels premis, s'avisarà telefònicament
a les persones corresponents als números de la llista de reserva.
Hi haurà dos tipus de premis: 50 targetes regal de 120 euros per a gastar en qualsevol
dels establiments participants en la campanya i 25 targetes regal de 120 euros per a



gastar en les parades del Mercat municipal participants a la campanya. Les persones
guanyadores hauran de consumir la targeta regal que corresponga en qualsevol dels
establiments adherits a la campanya, que estaran degudament identificats, fins el 28
de febrer de 2023 i es podran realitzar en una o varies compres fins esgotar l’import
de 120 euros. A partir d’esta data la targeta ja no es podrà utilitzar, per tant, l’import de
saldo no consumit a la data indicada serà reintegrat a l’ajuntament i comportarà una
minoració del premi per este import.
El  premi  no  es  podrà  canviar  pel  seu  valor  en  metàl·lic.  Es  considerarà  guany
patrimonial  als  efectes  del  IRPF  i  està  subjecte  a  les  obligacions  fiscals  que
corresponguen. Es podran practicar les retencions que corresponguen d’acord amb la
legislació fiscal aplicable.
Als efectes de la justificació dels premis serà aplicable allò previst en l'article 30.7 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions, en tant que els premis s'atorguen en atenció a
la concurrència d'una determinada situació amb caràcter previ a la concessió com és
la realització d'una compra als establiments participants, i  per tant no requerix altra
justificació posterior.
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en esta campanya pressuposa l’acceptació de les presents bases en la
seua totalitat i l'autorització a l'Ajuntament d'Ontinyent a comprovar que les persones
premiades estan al corrent en les seues obligacions tributàries i que no incomplixen
cap dels requisits per a ser beneficiaris d'ajudes públiques, segons l'art. 13 de la LGS.
La Regidoria delegada del Servei de Promoció Econòmica resoldrà qualsevol dubte
que sorgisca en la interpretació d’estes bases.


