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«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ I LES
ASSOCIACIONS  EMPRESARIALS  D’ALGEMESÍ  ACSA  I  EMPAL  PER  A
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ» 
Aprovat per Junta de Govern Local en sessió de 6 de novembre de 2020

REUNITS

D'una part l'Il·lma. Sra. Marta Trenzano Rubio , amb DNI: 20839939F en qualitat
d’alcaldessa-presidenta  de  l'Excm.  Ajuntament  d'Algemesí,  actua  en  nom  i
representació de l'Ajuntament,  amb CIF P-4602900-E,  i  domicili  a  Algemesí,  Pl
Major, 3, en l'exercici de les atribucions previstes en l'art, 21.1.b) de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i

D'altra part, per les associacions empresarials d’Algemesí:

Sra. Mª Angeles Sierra Frasquet, amb DNI: 20801568T, en nom i representació,
en qualitat de presidenta, de l’Agrupació de comerç i Serveis d’Algemesí (ACSA),
amb  NIF:  G-96190285  i  domicili  a  efectes  de  notificacions  en  Despatx 102,
Centre Polivalent - C/La Safor, 22,  Algemesí, i

Sr. Mariano S. Clemente Corberà, amb DNI: 73551551N en nom i representació,
en qualitat  de president,  de l’Agrupació  Empresarial  d’Algemesí  (EMPAL),  amb
NIF: G98037633 i domicili  a efectes de notificacions en Despatx 104 del Centre
Polivalent- C/La Safor, 22,  Algemesí,

Davant del secretari general de l’ajuntament als efectes de donar fe de l’acte,

MANIFESTEN

1. Que actuen en nom i  representació de les institucions abans esmentades i
tenen reconeguda capacitat legal suficient per a signar aquest conveni.

2. Que  l’Ajuntament  d’Algemesí  té  aprovat  un  programa  de  Reactivació
econòmica d’Algemesí per a fer front a la situació derivada de l’estat d’alarma,
posterior estat d’emergència sanitària i estat d’alarma actual per la COVID 2019
en l’exercici 2020 i 2021

3. Que analitzada la situació actual amb les associacions d’empreses locals s’ha
vist  la  importància  d’establir  un  programa  d’estímul  de  les  compres  en
establiments locals, tal i com ja s’està realitzant en altres localitats valencianes.

4. Que  les  associacions  ACSA i  EMPAL agents  socials  representatius  de  les
pimes i comerços locals estan compromeses amb la promoció econòmica local,
coneixement  de  la  realitat  local  i  la  implicació  sobradament  demostrada en
totes  aquelles  mesures  destinades  a  la  dinamització  de  les  empreses  i
comerços locals per tal de activar l’economia local.
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Aquest  conveni  s’inserta  en  el  recollit  en  l’article  22  de  la  Llei  general  de
subvencions, apartat 2c) que regula la concessió directa amb caràcter excepcional,
per  ser  motiu  d’interès  públic,  social  i  econòmic  la  difícil  situació  que  estan
travessant  les  empreses  locals  derivada  de  l’estat  d’alarma  i  posterior  estat
d’emergència per la COVID 19.

Pel  que fa la viabilitat  econòmica del  present  conveni,  no es posa en risc,  per
l’import del mateix, l’estabilitat pressupostaria i financera de l’administració signant
d’aquest conveni.

Per la qual cosa, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració, d’acord
amb les següents   

CLÀUSULES

PRIMERA.-OBJECTE

L'objecte  del  present  Conveni  és  instrumentar  el  règim  de  col·laboració  entre
l'Ajuntament d'Algemesí i les associacions d’Algemesí ACSA i EMPAL, tendent a
articular  una  subvenció  directa  amb  l'objectiu  de  potenciar  la  dinamització  del
sector  comercial  de  la  ciutat  d'Algemesí  mitjançant  la  implementació  de  la
TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ a la ciutat d'Algemesí com a materialització de les
actuacions  encaminades  a  la  reactivació  econòmica  d’Algemesí  després  de  la
COVID 19, atenen el marc competencial que atorga a l’ajuntament la Llei 8/2010
de regim local valenciana, en els termes previstos en l’art. 33.3.g.

Aquesta ajuda formalitzarà a través de les “Targetes regal” emeses per una entitat
financera amb seu en Algemesí, en les quals els ciutadans i ciutadanes abonen un
50% del valor de la targeta.

La data màxima de consum de les targetes serà la que es determine entre les
parts, quedant sense ús a partir de la data assenyalada. 

Així la finalitat del programa és promocionar i dinamitzar el sector comercial local
de la ciutat d'Algemesí, estimulant les compres durant el període de vigència del
programa TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ,  conscienciant  als  consumidors  de la
nostra localitat en la necessària contribució al comerç de la ciutat d'Algemesí com
a generador de riquesa i creació d'ocupació i motor de l'activitat econòmica de la
ciutat d'Algemesí. 

SEGONA.- CONTINGUT DE L’ACTIVITAT I SERVEIS

Les actuacions a què es refereix el present Conveni es concreten en les següents: 

1. Creació d'un programa d'impuls al comerç local denominat TARGETA
ACTIVA ALGEMESÍ, destinant per a això una quantitat de 80.000 € (de manera
directa, més  9.000 € de cost indirecte) amb l'objectiu que es propicie una xifra total
de 160.000 € en compres de béns i serveis en comerços amb seu en el municipi, la
qual cosa ha de permetre incentivar i  palanquejar la compra i  el  consum en el
comerç local d'Algemesí, quantitat que beneficiarà tant al comerciant local com a
les famílies residents, estimulant la compra en establiments locals.
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2. La gestió de les targetes regal estarà a càrrec d’ACSA i EMPAL seguint
les bases del programa TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ  que s’adjunta en Annex a
aquest conveni.

3.  L'adquisició de la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ serà gestionada per
ACSA i EMPAL amb les següents condicions:

a)  Es  formalitzaran  dos  comptes  de  gestió,  titularitat  de  sendes
associacions,  amb l’entitat  financera,  on s’abonarà  l’ajuda que es  regula  en  el
present conveni, i on s’aniran dipositant els imports pagats pels adquirents. 

b)  Es  gestionaran la  o  les  TPVs en un  espai  públic  a  determinar,  per
atendre als adquirents per aquest mitjà. 

c) Es comprovarà que les persones que recullen les targetes i paguen són
les mateixes que s’han inscrit a través del formulari de l’ajuntament i se’ls ha donat
cita prèvia. Per al compliment d’aquesta actuació ACSA i EMPAL disposaran d’un
llistat facilitat per l’Ajuntament d’Algemesí.

Una persona podrà ser autoritzada a recollir  la  targeta d’altra sempre i
quan aporten el poder de representació (model adjunt) signat per representant i per
persona representada, i fotocòpia de DNI o NIE de la persona representada.

d) Les targetes podran ser adquirides en el període fixat per la comissió de
seguiment i sempre amb cita prèvia.

e) Controlar la intercomunicació en temps real entre l'aplicatiu d'adquisició
de la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ i els establiments adherits al programa a fi
d'inventariar i seguir la materialització de la compra fins esgotar els imports.

f) No es permetrà l'adquisició de més d’1 TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ
per persona. 

g) El període per a adquirir la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ i canviar-la
en establiments transcorrerà en el període fixat per la comissió de seguiment.

h) La relació d'establiments adherits haurà de figurar publicada en els llocs
que designe l'Ajuntament d'Algemesí.

i)  Els  comerços  adherits  al  programa  TARGETA  ACTIVA  ALGEMESÍ
mostraran en un lloc visible de l'establiment el cartell identificatiu de la campanya
que  serà  proporcionat  en  el  moment  de  la  seva  adhesió  per  l'Ajuntament
d'Algemesí. 

TERCERA.- FINANÇAMENT

Per al compliment dels objectius i materialització de les accions descrites, les  parts
intervinents  en  el  present  Conveni  acorden  el  següent  règim  d'aportacions  i
compromisos:

Ajuntament d'Algemesí es compromet a:
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1.  Dotar  pressupostàriament  el  desenvolupament  del  Conveni  a  través
d'una subvenció que inclourà els següents conceptes:

A
CSA

E
MPAL

Incentiu al consum quantificat en fins a 2.000 targetes a raó
de 20 € per targeta

4
0.000€

4
0.000€

Cost d’emissió de 2.000 targetes
1

.200,00
€

1
.200€

Cost de manteniment de TPV
3

00€
3

00€
Cost de personal destinat al lliurament de es targetes en el
període establert

3
.000€

3
.000€

TOTAL
4

4.500€
4

4.500€

2. Difondre,  coordinadament amb ACSA i  EMPAL, per mitjans propis o
externalitzats  el  projecte TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ.  Per  a això es ficaran
instruments com ara la realització de rodes de premsa, la publicació en portal web,
la  publicació  en  xarxes  socials,  la  publicació  en  mitjans  de  comunicació
convencionals.

3.  Adquirir  i  proporcionar  els  cartells  identificatius  als  establiments
adherits, així com la cartelleria difusiva

4. Dissenyar els distintius i elements de difusió de la campanya.

5.  Proporcionar  a  ACSA  i  EMPAL  un  inventari  dels  establiments  amb
dependència en el  terme municipal  d'Algemesí  adherits  al  programa TARGETA
ACTIVA ALGEMESÍ.

6. Obrir un formulari en una web municipal perquè la ciutadania s'inscriga
a  la  campanya.  Es  comprovarà  que  les  persones  que  emplenen  el  formulari
compleixen els requisits per ser beneficiària i, aquelles que sí que complisquen,
se'ls atorgarà cita prèvia.

7.  Facilitar  el  model  de  representació  per  a  l’adquisició  de  la  Targeta
Activa Algemesí.

8.  Habilitar  un  espai  propici  per  ser  punt  d'atenció  als  ciutadans  i
ciutadanes perquè recullen els bons, així com destinar personal per poder garantir
la seguretat de les persones que distribuïsquen les targetes.

La  dotació  pressupostària  comprensiva  de  la  subvenció  podrà  ser  objecte
d'ampliació a successives fases si  les actuacions així  ho requereixen i  existeix
suficiència  financera  i  disponibilitat  pressupostària  per  part  de  l'Ajuntament
d'Algemesí. 
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Aquesta  ampliació  pressupostària  haurà  de  tramitar-se  mitjançant  l'oportuna
addenda  al  Conveni,  en  la  qual  es  justifiquen  els  motius  i  s'estableixin  les
condicions d'aquesta.

ACSA i EMPAL es comprometen a: 

1. Gestionar la petició massiva de targetes regal davant l’entitat financera.

2. Realitzar les gestions de venda de targetes seguint les condicions de
les bases.

3. Acreditar davant l'Ajuntament d'Algemesí, l'efectiu destí de la subvenció
a  la  finalitat  per  a  la  qual  s'ha  atorgat.  A  aquest  efecte  haurà  de  justificar  la
realització del programa TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ mitjançant la presentació
d'un  informe  que  permeta  identificar  que  els  consumidors  que  han  adquirit  la
targeta  i  s'han  beneficiat  de  l'aportació  pública  l'han  canviat  en  establiments
adherits al programa, mitjançant informe de l’entitat bancària de relació despesa
total en cadascun dels establiments.

4. En el cas que finalitzat el termini d’utilització de la TARGETA ACTIVA
ALGEMESÍ no s’haguera esgotat  l’import  total  de les targetes,  ACSA i  EMPAL
gestionaran:

a) Realitzar la devolució del  50% de l’import  no utilitzat en les targetes
regal als propietaris de les targetes, per a la qual cosa s’informarà de període en
que se pot atendre als ciutadans i tràmit a seguir.

b) Abonar mitjançant autoliquidació la part corresponent a l’ajuda del 50%
que correspon als imports no utilitzats de les targetes a l’Ajuntament d’Algemesí.

c)  A  justificar  davant  l'Ajuntament  d'Algemesí  el  pagament  a  l'entitat
bancària col·laboradora el cost de l'emissió de les targetes i TPV.

5. Aportar els recursos humans propis necessaris per al desenvolupament
de les actuacions anteriors.

6.  A  utilitzar  les  dades  dels  comerços  participants  exclusivament  en
l'íntimament  vinculat  al  desenvolupament  del  programa  TARGETA  ACTIVA
ALGEMESÍ.

QUARTA.- INCOMPATIBILITATS

L’import de la subvenció serà incompatible amb altres subvencions concedides
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració Pública o ens
públics o privats. 
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CINQUENA.-   ABONAMENT  DE  LA  SUBVENCIÓ  I  JUSTIFICACIÓ  DE  LA
DESPESA 

L'Ajuntament d'Algemesí abonarà a ACSA i EMPAL l'import del 100% de la quantia
prevista  en aquest  Conveni,  en  un termini  de 15  dies  des  de  la  signatura  del
mateix.

Prèviament  hauran  d'acreditar  o  autoritzar  l'Ajuntament  estar  al  corrent  de  les
seues obligacions tributàries, de les seues obligacions amb la Seguretat social i de
les seues obligacions amb l'Ajuntament d'Algemesí 

Finalitzat el programa o, en qualsevol cas,  ACSA i EMPAL, a l'efecte de justificació
final, presentaran:

• Una memòria del compliment de les condicions imposades en el present
Conveni, amb indicació del grau de consecució dels objectius programats, havent
d'avaluar  el  programa  TARGETA  ACTIVA  ALGEMESÍ  amb  indicadors  de
satisfacció, tant com comerciants com consumidors participants en el programa i
amb mesures de millora proposades. 

• Informe  de  justificació  econòmica,  mitjançant  aportació  de  llistat  de
despeses  per  establiment  de  l’entitat  financera  i  justificant  de  les  despeses
indirectes amb la corresponent factura i justificant pagament.

En el cas que ACSA i EMPAL no justifiquen els pagaments en comerços
pel  100%  de  l'aportació  econòmica  hauran  de  procedir  al  reintegrament  de
l'aportació econòmica corresponent a l’ajuda de l’Ajuntament no justificada. Així
mateix, si les associacions no justifiquen les despeses indirectes en el 100%, es
comprometen al reintegrament del restant de la subvenció rebuda.

SISENA.-  SEGUIMENT DEL CONVENI

S'establirà  una  Comissió  de  Seguiment  i  Avaluació  del  programa  objecte  del
present Conveni que tindrà com a funcions:

a) Determinar el cronograma de les actuacions.

b)  Vetllar  pel  bon  desenvolupament  dels  objectius  previstos  en  aquest
Conveni i en les actuacions recollides en aquest, aprovant a tal fi les directrius i
acords que resulten necessaris. 

c)  Adoptar  les  mesures correctores  oportunes quan així  ho exigisca el
transcurs  de  les  actuacions  i  proposar  motivadament  a  les  parts  signants  la
necessitat o oportunitat d'introduir modificacions en el contingut de les actuacions
subvencionables, calendari d'execució. 

En cap cas la Comissió de Seguiment adoptarà decisions que excedisquen de
l'àmbit de la pura gestió del present Conveni 
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La  Comissió  estarà  Presidida  per  l’Alcaldessa  d'Algemesí  i  integrada  per  un
representant  de  cada  associació,  ACSA  i  EMPAL,  i  la  regidora  de  Promoció
econòmica de l'Ajuntament d'Algemesí. 

En tot cas el present conveni es podrà modificar com a conseqüència de la situació
relativa  a  la  crisi  sanitària  i  normes  publicades  per  l’autoritat  competent  en  la
mesura que afecten les restriccions regulades i que el conveni fora incompatible
amb el nou escenari.

SETENA.-  AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS 

El present Conveni podrà ser susceptible d'ampliació, a través de l'aprovació de
l'oportuna Addenda, sempre que puguen sorgir o bé l’ampliació del programa o
noves activitats destinades al compliment dels objectius assenyalats en aquest, i
així ho acorden totes les parts. 

VUITENA.- ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seua firma i una durada màxima de
fins el 31 de desembre de 2021.

NOVENA.-  NORMATIVA  REGULADORA.  MODIFICACIÓ  i  QÜESTIONS
LITIGIOSES

El Conveni es regirà per allò disposat en: 

-la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana i les seues normatives de desenvolupament 

-les  Bases  d’execució  del  pressupost  en  vigor  de  l’Ajuntament
d’Algemesí

Les  parts  podran  modificar  el  present  conveni  de  col·laboració  en  qualsevol
moment per mutu acord. Tant en supòsits de denúncia com el de modificació les
dos  parts  estan  obligades  a  finalitzar  les  tasques  i  obligacions  que  estiguen
contemplades en el present conveni de col·laboració i que estiguen en vigor.

L'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni serà el terme municipal d'Algemesí. 

Les parts que signen aquest conveni de col·laboració es comprometen a resoldre
de  manera  amistosa  qualsevol  desacord  que  puga  sorgir  en  el  seu
desenvolupament.  En  cas  de  desacord  les  dues  parts  acorden  sotmetre’s  als
tribunals  que  resulten  competents  d’acord  amb  les  normes  vigents  sobre  la
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competència  jurisdiccional,  i  en  el  tribunals  arbitrals  de  consum  quan  siga  la
matèria de la seua competència.

Aquest conveni el subscriuen els respectius representants, en el lloc i data abans
indicat.

Alcaldessa-presidenta

Presidenta ACSA President EMPAL

Secretari Gral. Ajuntament Algemesí
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ANNEX  CONVENI:  BASES  PROGRAMA  TARGETA  ACTIVA
ALGEMESÍ

1. OBJECTE, FINALITAT I ÀMBIT D’ÚS

TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ és un programa d'impuls del comerç local.
Amb el que l’Ajuntament d’Algemesí destina 80.000 € de forma directa en
les targetes regal i amb el que es pretén beneficiar tant al comerç local com
a  les  famílies  residents,  estimulant  la  compra  en  establiments  locals,
adherits a la campanya (el llistat es pot consultar en www.algemesi.net i
www.algemesihotetot.es).

Es formalitzaran a través de les “Targetes regal” emeses per una entitat
financera d’Algemesí, en les quals els ciutadans i ciutadanes abonen el
50%.

La data màxima de consum de les targetes serà la determinada per la
comissió  de  seguiment,  quedant  sense  ús  a  partir  de  la  data
assenyalada, sense possibilitat renovació de la targeta.

2. QUANTIA DE LES TARGETES, BONIFICACIÓ I EMISSIÓ

Les  targetes  tindran  un  valor  de  40  €,  dels  quals,  el  ciutadà  o  la
ciutadana aportarà 20€, segons procediment indicat en el punt 4.
Aquesta distribució representa per a la ciutadania un descompte del 50%
en la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ adquirida.
En tot cas, la compra de targetes estarà limitada a una quantitat màxima
de 40€, 1 targeta per persona beneficiària.

3. ADQUIRENTS DE LA TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ
Poden  adquirir  les  targetes  les  persones  majors  de  18  anys
empadronades en Algemesí en les dates indicades per la comissió de
seguiment. Aquesta condició es justificarà amb l’acarament de les dades
del formulari que s’ha d’emplenar amb el padró municipal. A més, a la
recollida de les targetes les persones hauran de mostrar un document
d’identificació vigent (DNI, NIE, Passaport, etc.) per identificar-se.

Una persona podrà ser autoritzada a recollir la targeta d’altra sempre i quan
aporten el poder de representació (model adjunt) signat per representant i
per  persona  representada,  i  fotocòpia  de  DNI  o  NIE  de  la  persona
representada.

La compra de targetes estarà limitada a una quantitat màxima de 40€, 1
targeta per persona beneficiària.
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No podran adquirir les targetes les persones que es troben en qualsevol
de les situacions de prohibició recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre,  General  de  Subvencions.  Aquest  requisit  ha  de
complir-se des de la data d’adquisició de les targetes i,  les persones
adquirents hauran de signar una declaració responsable a efectes de
compliment amb aquests requisits.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA LA TARGETA I TERMINI

Les targetes es podran adquirir des del dia que s’informe l’inici del tràmit
d’adquisició, i fins a esgotar-se l’ajuda, i en tot cas fins al dia fixat per la
comissió  de  seguiment.  Les  persones  hauran  d'abonar  l'import  de  la
targeta a través d'una targeta bancària.

La compra de les targetes es realitzarà:
1. Emplenar  el  formulari  online  que  es  ficarà  a  disposició  de  la

ciutadania  per  part  de  l’Ajuntament  d’Algemesí  en  la  web
https://algemesiparticipa.es/
L’enviament d’aquest formulari implicarà la declaració responsable
de complir amb els requisits exigits en les presents bases.

2. Les  persones  que  complisquen  els  requisits  se’ls  atorgarà  cita
prèvia per acudir a recollir la targeta.

3. S’haurà d’acudir el dia i l’hora que s’informarà a pagar i recollir la
targeta.

4. La  targeta  s’ha  d’abonar  mitjançant  targeta  de  crèdit  o  dèbit
mitjançant  TPV establert  en  el  centre.  Després  d’identificar-se,
s’entregarà la TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ.

5. Una  persona  podrà  ser  autoritzada  a  recollir  la  targeta  d’altra
sempre i quan aporten el poder de representació (model adjunt)
signat per representant i per persona representada, i fotocòpia de
DNI o NIE de la persona representada.

5. ÚS DE LES TARGETES

La  quantitat  de  l’ajuda  solament  es  podran  gastar  en  els  comerços
adherits a la campanya. La relació de comerços adherits es farà pública
en la web municipal i es donarà difusió per les xarxes socials.
Es podrà utilitzar el saldo en una o en vàries compres, en un o en més
comerços. A més, els comerços i serveis adherits oferiran la possibilitat
de combinar aquesta targeta amb altres mitjans de pagament per tal de
completar  el  preu  del  producte  o  servei  en  cas  de  no  disposar  de
suficient amb el saldo disponible a la targeta.
La  persona  beneficiària  de  la  targeta  podrà  comprovar  el  saldo
disponible  registrant-se  com  a  usuari  anònim  en  la  web:
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https://www.tutarjetaregalo.com/ i  incorporant  les  dades  de  la  seua
targeta regal.
Es tracta d'una targeta "al portador", i no disposen de PIN ni de XIP, ja
que operen en el comerç a través de la banda magnètica emetent aquest
una butlleta que s’haurà de signar pel portador de la targeta. 
No es pot traure els diners restants en un caixer automàtic ni en oficines
bancàries,  i  el  31  de  gener  de  2021  les  targetes  quedaran  sense
validesa, amb l’impossibilitat de reactivació de la targeta. 

6. ACTIVITATS QUE PODEN ADHERIR-SE A LA CAMPANYA

Podran sol·licitar adherir-se aquesta campanya:
 Comerços  o  serveis,  independentment  de  la  seua  forma

jurídica,  legalment  constituïts  amb  domicili  social  en
Algemesí.

 S’ha de tenir un establiment obert al públic en Algemesí.

 Es disposa, si és el cas, de llicència d’activitat.

 Disposar de TPV o datàfon o passarel·la de pagament que
accepte pagament amb targetes VISA.

 Queden  exclosos  aquelles  empreses  o  autònoms  que
treballen sota:

CNAE IAE
4726.-  Comerç al  detall  de
productes  de  tabac  en
establiments especialitzats.

Secció 1, Grup 646: comerç
al  detall  de  tabac i  articles
de fumador

9200.-  Activitats  de  jocs
d’atzar i apostes.

Secció  1,  Grup  969,
Epígrafs:  969.2;  969.3;
969.4; 969.6; 969.7
Secció  2,  Grup  87:
professionals  relacionats
amb  loteries,  apostes  i
demés jocs de sort,  envit  i
atzar.

7. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ PER PART DE LES EMPRESES
Emplenar  formulari  que  trobaran  en  el  portal  de  participació  de
l’Ajuntament  d’Algemesí  (https://algemesiparticipa.es/)  amb  el  nom
“TARGETA  ACTIVA  ALGEMESÍ”.  L’enviament  d’aquest  formulari
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suposarà  l’autorització  de  l’ús  de  les  dades  segons  la  LOPD  per
l’Ajuntament i l’entitat bancària. 
El termini per adherir-se aquesta campanya serà el fixat per la comissió
de seguiment, de les 14.00h del 6 fins a les 24.00h del 16 de novembre
de  2020.  A  partir  d’aquesta  data  les  empreses  que  s’inscriguen  no
formaran part de la campanya TARGETA ACTIVA ALGEMESÍ, però si
d’altres actuacions posteriors amb funcionament semblant.
L’enviament  del  formulari  d’inscripció  suposarà  l’acceptació  de  la
declaració responsable de què es compleixen els requisits  detallats a
l’article  anterior.  L’Ajuntament  d’Algemesí  es  reserva  la  potestat  de
sol·licitar  a  les  empreses  la  documentació  que  justifique  les  dades
requerides per a adherir-se a la campanya.
La relació de comerços i  establiments adherits  a la campanya estarà
publicada  a  les  webs  municipals:  www.algemesi.net i
www.algemesihotetot.es.

8. INCIDÈNCIES

La  gestió  d’incidències  per  possibles  errors  de  funcionament  de  la
targeta  regal  ocasionats  per  desactivació  de  codis  correspondrà  a
l’entitat financera.

9. DEVOLUCIÓ DE SALDO RESTANT

En cas de finalitzat el període fixat per utilitzar les targetes regal (31 de
gener de 2021), el propietari o la propietària de la targeta podrà dirigir-se
a l’espai públic destinat a aquesta gestió, seguint la informació del tràmit
a seguir que es farà públic a partir d’eixe dia, per sol·licitar el 50% els
imports no utilitzats, i en tot cas fins el dia que determine la comissió de
seguiment.  Finalitzat  el  període  de  sol·licitud  de  devolució,  les
associacions realitzaran una donació a Creu Roja pels imports aportants
per la ciutadania no utilitzats».
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