Adhereix-te
a la campanya
www.salou.cat
www.comprasalou.com
T. 977 309 214
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ENVIA-HO A:

pres

en com

promocioeconomica@salou.cat

DADES DE L'ESTABLIMENT
Nom comercial
Raó social del comerç
NIF / CIF
Adreça del comerç
Telèfon mòbil (per rebre els sms)
Correu electrònic
Pàgina web
Sector d’activitat (alimentació, tèxtil, restauració, llar,...)
Nom i cognoms de la persona de contacte
Número de compte per l'abonament dels bons IBAN (24 dígits)
Vols que el programa de bons generi la factura?
- En cas afirmatiu, indiqueu tipus d’IVA
Voleu utilitzar una sèrie de facturació concreta?
- En cas afirmatiu, indiqueu quina (codi màxim 4 caràcters)
- Marqueu on voleu rebre els codis (un o tots dos):

X Mòbil

X Correu electrònic

Sr./Sra.
amb NIF
en representació del comerç de referència firma la sol·licitud
d'adhesió a la Campanya “Bons Compra Salou” formalitzant les següents declaracions responsables i assumint els següents compromisos:
Ser autònom, microempresa o petita i mitjana empresa amb establiment comercial a Salou.
Que el comerç no podrà retenir bons ni reservar-los per cap client.
Que hi ha fixat un límit màxim de 1.000€ en descomptes per establiment.
Que el departament de Recaptació Executiva de l'Ajuntament de Salou comprovarà que els establiments adherits es troben al corrent de pagament en les
seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Salou, i que en cas de constar deutes pendents que es trobin en període executiu es procedirà a la seva
compensació.
Que les dades contingudes en la present sol·licitud són certes.
Que compleixo els requisits establerts per adherir-me a la campanya.
Que s'està donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors i, si fos el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), sota l’epígraf de l'activitat exercida.
Conservar els documents justificatius (tiquets, factures) de l’aplicació dels fons rebuts en tant que puguin ser objecte de els actuacions de control i comprovació.
En el cas de devolucions de productes adquirits amb bo descompte, no es procedirà al reintegrament de l'import metàl·lic, sinó que s'haurà de lliurar un val
a bescanviar per a futures compres, si és la política de l’establiment.
Que disposo de la documentació que acredita els requisits anteriors i ho posaré a disposició de l'Administració quan li sigui requerida.

Avís legal

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament amb la finalitat de donar servei i resposta a la sol·licitud que heu presentat. El
responsable del tractament és l’Ajuntament de Salou i podeu ampliar aquesta informació consultant la política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament www.salou.cat . Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels vostres drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament.

