
    
 

 

Campanya promoció comerç local: 

“A CULLERA, COMPRES EL DOBLE” 

 

SI ERES UN COMERÇ DE CULLERA, POTS PARTICIPAR EN AQUESTA 

CAMPANYA, SI: 

 

➔ Eres un petit i mitjà comerç que té el seu local situat en el terme municipal de Cullera i 

que la seua activitat principal es corresponga amb algun dels següents epígrafs d'IAE (Reial 

decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): 

 

Secció primera divisió 6, agrupacions: 

 

• Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 644.4, 647.2, 647.3, 647.4 i 647.5 

• Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1, 659.8 i els grups 654 i 655 

• Agrupació 66, només s'inclourà el grup 6622. 

 

Secció primera divisió 9, agrupacions: 

• Agrupació 97, excepte l'epígraf 973.2, 973.3 i el grup 979 excepte 979.1, 979.2, 979.3, 979.4 i 

els grups 974 i 975. 

 

Consulta annex d’epígrafs en les Bases. 

 

➔ Disposes en el teu establiment de TPV ja que el pagament amb les targetes-bons “A 

Cullera, compres el doble” es realitza a través d'aquest dispositiu. 

Serà necessari que, en el moment de l'adhesió a la campanya, facilites al departament de 

Promoció Econòmica el codi *FUC del teu *TPV a fi de limitar l'ús de les targetes-bons “A 

Cullera, compres el doble” en els dispositius dels establiments participants en la campanya.  

• Et compromets a: 

 Informar els clients sobre la campanya  

 Col·locar un cartell promocional de comerç adherit en l'aparador del seu establiment o 

en lloc visible. 

 Donar difusió a través de les teues xarxes socials o altres mitjans al teu abast. 

 Podran adherir-se a la campanya tots aquells establiments que complisquen les 

condicions anteriorment descrites. 

 

 

https://cullera.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JQAAP2LAMCZZTZCQ4WFM&modo=abrir


    
 

 

SOC UN COMERÇ DE CULLERA, COMPLISC ELS REQUISITS I VULL 

PARTICIPAR EN LA CAMPANYA COM M'INSCRIURE? 

 

Pots inscriure't través del tràmit habilitat en la Seu Electrònica al qual accediràs des d'aquest 

enllaç https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14061, des del 25 

d'Octubre al 28 d'Octubre. No s'admetran inscripcions fora del termini acordat en les bases. 

 

L'Ajuntament de Cullera S'ENCARREGARÀ de: 

 

 - Realitzar campanya publicitària en suports físics i digitals. 

 - Proporcionar material publicitari als establiments participants. 

 

L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar modificacions sobre les condicions exposades 

anteriorment en atenció al millor funcionament de la campanya, comunicant aquests canvis als 

comerços adherits. 

 

Si ho considera necessari, l'Ajuntament podrà requerir als establiments que sol·liciten la seua 

participació en la campanya que justifiquen documentalment el compliment dels requisits 

exigits de participació. Si no els compleix, podrà denegar la seua participació. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Cullera a 

través del telèfon 682 78 37 28 o a través del correu electrònic comercio@cullera.es. 

 

Esperem que siga del seu interés i poder comptar amb la seua participació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14061

