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Amb la targeta "Activa Algemesí" es pretén beneficiar tant al  comerç local  com a les persones

residents, estimulant la compra en els establiments locals adherits a la campanya.

 Per poder adquirir els bons s’ha de tenir més de 18 anys i estar empadronat a Algemesí.

 L’ajuda es formalitzarà a través de “targetes regal” emeses per la Caixa Rural.

 El ciutadà o la ciutadana aportarà 20€ que es convertiran en 40€ per poder comprar als

establiments adherits a la campanya.

 Solament es podrà adquirir una targeta per persona.

Procediment de compra

Emplenar  el  formulari  online  en  el  que  s’indiquen  les  dades  de  la  persona  sol·licitant  en

https://algemesiparticipa.com/

1. Seleccionar las data
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2. Indicar les targetes que replegarà

Es permet  demanar un màxim de 5  cites per DNI, reservant  una  cita per cada targeta. Per

poder  replegar  una  targeta  d’un  DNI  diferent  al  sol·licitant caldrà  emplenar  la  fulla  de

representació, signada pel titular del DNI (descarregar).

Aquest usuari podria replegar 5 targetes aportant els fulls de representació de cada targeta

3. Emplenar el formulari

Segons les bases, només podran  ser beneficiaris d’aquesta iniciativa els majors de 18 anys

empadronats  a  Algemesí.  Per  aquest  motiu,  el  formulari  validarà  els  DNI  de  les  persones

sol·licitants, no autoritzant la reserva als que no complisquen aquest requisit.

En cas de estar empadronat i tindre problemes amb el DNI, preguem contactar amb el telèfon

627 356 664 o per correu a info@algeotea.es on es tractara de resoldre el problema.
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Per completar la reserva punxar al botó "Reserva"

mailto:info@algeotea.es
https://sede.algemesi.es/formulariospdf/VALENCIANO/Atencion%20al%20ciudadano/Poder_representacion_val.pdf
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4. Confirmació

Per correu electrònic es rebrà la confirmació de la cita amb informació rellevant.

Agraïm la seua col·laboració per participar en aquesta iniciativa  amb la finalitat de reactivar  el

nostre municipi. 
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