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Esborrany de Bases de la convocatòria “Anem de Tapes per Llíria” 
 
Les presents bases tenen per objecte establir els requisits per a la participació 
en la Ruta Anem de Tapes per Llíria. 
 
La duració d’esta campanya serà del 4 de maig al 9 de juny. Els dies i horaris 
de la Ruta Anem de Tapes són: tots els divendres per la vesprada des de les 
19.00 hores i els dissabtes fins a les 14.00 hores. 
 
Podran participar tots els establiments de restauració (bars, restaurants, 
cafeteries, gelateries i locals de copes), ubicats en el terme municipal de Llíria, 
que hagen presentat la sol·licitud de participació abans del 30 de març a l’AFIC 
de l’Ajuntament. 
 
Requisits i obligacions dels establiments participants. En cada establiment 
es podrà consumir a un preu de 2€ (iva inclòs), la tapa anunciada en el fullet 
publicitari, acompanyada d’una canya/vi, la resta de begudes seran al preu 
normal. L’establiment podrà disposar de més tapes també al preu de 2€ (iva 
inclòs). En el cas de participar establiments que oferisquen còctels o 
combinats, gelats o similars els acompanyaran d’una xicoteta tapa o galeta o 
producte similar.  
Si l’organització aconseguira uns patrocinadors de l’esdeveniment, que oferiren 
beguda a un preu avantatjós (vi/cervesa) per als establiments participants, i es 
quedarà de mutu acord en la reunió servir estos productes, tots els 
establiments participants haurien d’oferir estes marques en les tapes ofertades 
dins de la ruta anem de tapes.  
 
Els establiments participants es comprometen a mantenir l’ofertat fins a la 
finalització de la campanya, en els dies fixats al respecte (divendres i dissabtes 
en horari de campanya). Tots els participants, independentment de dur la fulleta 
de participació o no, podran degustar als establiments participants les tapes 
oferides en la quantitat que desitgen a un preu de 2€ la unitat i la beguda 
corresponent. Les tapes i begudes, així com els còctels o similars, hauran de 
respectar els formats acordats en la reunió, i en cas de no disposar en eixe 
moment, s’haurà d’informar al client i substituir-lo per altre del mateix preu. 
 
Els establiments participants es comprometen a situar i mantindre en un lloc 
visible per a la clientela els distintius promocionals de la campanya i com a  
establiment participant a la ruta “Anem de Tapes per Llíria”, que seran 
proporcionats per l’Ajuntament de Llíria, a fi de garantir la màxima difusió d’esta 
i seguint les directrius que s’acorden a la reunió o que determine l’Ajuntament.  
Els participants autoritzen a l’organització perquè puga utilitzar el seu nom 
comercial, adreça del local, nom de la tapa, descripció i telèfon de contacte 
amb fins publicitaris. 
 
L’empresari participant queda obligat a complir amb la normativa vigent, en 
qualsevol matèria, en relació amb l’establiment, no sent responsable 
l’organització en cap cas del seu incompliment. L’incompliment dels anteriors 



                                                                  
 

Pl. Major,1 (1r pis). 46160 Llíria- Tel. 962798282 ext.2249- adl@lliria.es  
 

 2

requisits per part dels establiments participants podrà ser motiu d’exclusió de la 
campanya i de les accions que puguen derivar-se. 
 
Tapesplà i fulleta participació. Amb tots els establiments participants en la 
ruta anem de tapes, es realitzarà un tapesplà que inclourà un plànol amb els 
establiments participants, el nom comercial, adreça, telèfon, nom de la tapa 
principal amb la que participa. El tapesplà servirà perquè el públic en general 
conega els establiments participants, l’ubicació i l’oferta de tapes (que serà la 
proporcionada pels establiments en la fitxa d’inscripció). A més, hi haurà un 
espai habilitat per a ficar 10 segells dels establiments participants a la ruta i que 
s’hauran de sol·licitar a cada establiment participant una volta servida la tapa 
oferida. Sols es podrà complimentar este espai als clients que hagen degustat 
les tapes amb les que participa l’establiment. Si el client decideix repetir 
degustació, l’establiment complimentarà un nou espai dels habilitats per a tal 
efecte.  
 
Els espais habilitats per a marcar els degustacions (segell de l’establiment o 
firma), seran de 10 per plànol i haurà d’haver un mínim de 7 segells 
d’establiments diferents amb la fi de fomentar que el públic que realitza la ruta 
de tapes visita la major quantitat d’establiments. (depenent del nombre final 
d’establiments participants) 
 
El quadre de dades personals del públic participant s’haurà d’emplenar 
correctament per a procedir a la seua identificació posterior per a l’entrega del 
premi. Aquestes dades formaran part de la base de dades municipals per a la 
difusió d’esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Llíria. Esta fitxa una 
volta retallada del tapesplà i totalment complimentada es dipositarà en les 
urnes ubicades als establiments que integren la Ruta Anem de Tapes per Llíria, 
els dies de celebració d’esta, o a l’oficina AFIC de l’Ajuntament de Llíria fins al 
dia 11 de juny. 
 
Premis. Tots els participants a la ruta que dipositen les butlletes 
complimentades a les urnes ubicades als establiments participants entraran en 
un sorteig que es realitzarà els dies 21 i 28 de maig i 11 de juny. Els premis 
consistiran en un sopar per a 2 persones per valor de 50€ en els establiments 
participants en la ruta i els sopar serà indivisible, és a dir, s’haurà de consumir 
d’una sola volta, no havent de donar en efectiu o reservar per a altre dia cap 
quantitat si el preu final és inferior als 50€, aportant els comensals la diferència 
si demanen productes d’un import superior (la quantitat final de sopars 
dependrà dels premis que donen els establiments participants). Una volta 
extreta la butlleta premiada, es comunicarà telefònicament amb el guanyador 
del premi, i indicant-li l’establiment en el qual ha de consumir el premi, perquè 
contacte prèviament al sopar amb ells per a confirmar la disponibilitat del dia i 
hora. Els premis caduquen als 30 dies del sorteig, sempre que no hi haja un 
motiu de força major que ho impossibilite. Posat cas que el guanyador del 
sorteig no complira alguns dels punts requerits a les bases, s’efectuaria un nou 
sorteig fins que el premiat complira tots els requisits establerts. 
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A més, El Grup Heineken patrocinarà els sopars per a 2 persones i Bodegas 
Vegamar patrocina el sorteig de 4 visites per a 2 persones amb dinar a la 
Bodega Vegamar en Calles. 
 
 
Publicitat. Es donarà la màxima publicitat en els mitjans municipals (webs 
municipals: lliria.es, portaldelcomerciante.com,...). l’Ajuntament realitzarà un pla 
de comunicació de l’esdeveniment amb l’enviament de notes de premsa a tots 
els mitjans de comunicació, a més d’utilitzar diferents canals de promoció per a 
la difusió. 
 
Finançament de l’esdeveniment. La ruta anem de tapes està organitzada per 
l’Ajuntament de Llíria, regidoria de comerç, que realitzarà la publicitat i 
promoció de l’esdeveniment. Si els establiments participants ofereixen com a 
premi sopars en els seus establiments, seran al seu càrrec. La quota 
d’inscripció és de 30€ 
 
Acceptació de les bases. La participació en este concurs implica l’aceptació 
d’estes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació de les mateixes serà 
determinada per l’organització. A més, quedarà facultada per a resoldre 
qualsevol contingència no prevista en estes bases. 
 


