Ajuntament del Campello

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A LA
PUBLICITAT EN VALENCIÀ
1. Activitat objecte de l’ajuda
La finalitat de les bases és regular la concessió d’ajudes econòmiques per a la
retolació i la publicitat en valencià:
Conceptes o soports:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Retolació exterior.
Retolació interior.
Retolació de vehicles.
Tríptrics.
Cartells.
Fullets.
Altres soports.

2. Requisits dels peticionaris
Podran sol.licitar ajudes empreses, comerços, servicis, indústries i
professionals del Campello, sempre que estiguen al corrent en les obligacions fiscals, de
seguretat social i amb l’Ajuntament.

3. Sol.licituts
El termini per a la presentació de sol.licituds serà de l’1 de març al 30
d’octubre de l’any, i s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament segons el
model d’instància adjunt. Es presentará una sol.licitut per cada concepte o suport a
subvencionar.

4. Import de les ajudes
Es concediran ajudes de fins el 30% del cost de cada concepte segons el
pressupost declarat, fins un màxim de 200 € per concepte i de 600 € en total per cada
peticionari.
Només podràn concedir-se un màxim de tres ajudes per beneficiari i any.
Seran ateses seguint l’ordre de sol.licitut fins que s’acabe la quantitat consignada en la
partida pressupostària corresponent.
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5. Criteris per a la concessió de les ajudes
a) Les ajudes a la retolació són per a rètols exteriors, interiors o de vehicles
amb elements fixos. Les ajudes a la publicitat són per a cartells, murals, fullets,
desplegalbles, adhesius, etc.
b) Queda fora de l’ajuda el material publicitari de regal, de reclam o
promocional, com ara camisetes, encenedors, bolígrafs, calendaris, i similars, a més de
la publicitat en publicacions escrites.
c) Les llegendes podran presentar-se sols en valencià o també en bilingüe o
tri-lingüe com a màxim, i estaràn escrites correctament. Els interessats sotmetran els
textos al criteri de la Regidoria de Normalització Lingüística, que emetrà un informe
quant a correcció i possible ambivalència si escau. Els rètols d’ortografia idèntica en
valencià i en castellà no tindran cap subvenció.

6. Resolució de la concessió de les ajudes
L’Alcaldia-Presidència és l’òrgan competent per a la resolució de la concessió
de les ajudes en base a proposta de la Regidoria, i estes es resoldran una per una
segons l’ordre cronològic d’entrada.

7. Justificació de les ajudes
Els beneficiaris hauran de justificar l’execució de l’activitat abans de fer-se
efectiu l’ingrés de l’ajuda.
Per aquest motiu, una vegada reben la comunicació de la concesió,
aportaran:
Una fotocòpia compulsada de la/es factura/es corresponent/s per cada
concepte o soport subvencionat, per el 100% del pressupost inicial
declarat.
Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals, de seguretat social i
amb l’Ajuntament.
Una fotografia del rètol o un exemplar de l’imprés de publicitat.
També serà necessari que els beneficiaris comuniquen a l’Ajuntament la
recepció d’altres ajudes que, pel mateix concepte, puguen rebre d’altres administracions
públiques, per tal que la quantitat de les ajudes no supere el cost de l’activitat.
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