
  

BASES DEL CONCURS COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI 

 

1. Objectius 

1. Fomentar les compres als comerços de la localitat. 
2. Fidelitzar clients 
3. Evitar la fuga de despesa a altres localitats 
4. Promoció del comerç local 
 

2. Premis 

Es realitzarà 1 sorteig en què es regalarà 10 xecs per valor de 100 € cada un per a gastar 
necessàriament als establiments comercials adherits a la campanya. 

 

3. Temporalització  

Novembre a desembre de 2017. Es realitzarà 1 sorteig de 10 xecs-regal per valor de 100 € 
cada un, per a les compres realitzades en els establiments adherits en el següent període: 

Del 17 novembre al 10 de desembre (ambdós inclosos) 

 

4. Procediment per a adherir-se a la campanya. 

1. Adhesió del comerciant a la campanya: els comerços de Vinaròs que vulguen participar 
en esta campanya hauran de firmar un document d'adhesió que se'ls facilitarà a l'oficina de 
l'AFIC de Vinaròs o que podran descarregar des del portal 
www.portaldelcomerciante.com/vinaros. 

 

2. Requisits per a poder participar: 

• Establiments amb menys de 300 m2 de sala de venda que no operen en grups de 
distribució que no tinguen la consideració de xicoteta o mitjana empresa. 

• Que compten amb llicencia d'activitat 

• Que estiguen al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb 
la seguretat social. 

• Estan expressament exclosos els comerços  ubicats als centres comercials de 
perifèria; hipermercats i establiments situats dins del seu recinte; supermercats, 
autoserveis; superserveis; autoserveis de descompte (d'acord amb la definició que 
estableix el Pla d'Acció Comercial de Vinaròs de l'any 2010). 

 

3. Als comerciants adherits se'ls entregara un lot amb el següent material: 

• Un cartell amb la imatge de la campanya 

  

http://www.portaldelcomerciante.com/vinaros


  

• Butlletes per a entregar al client 

• Full amb les instruccions de funcionament de la campanya 

 

5. Participació en el concurs 

1. El comerç entregarà una butlleta de participació als clients que realitzen les sues 
compres en els períodes indicats per valor igual o superior a 20 € (IVA inclòs). 

En la butlleta figurarà el nom i cognoms, el municipi de residencia i el telèfon del client. Per 
a participar en el sorteig cada butlleta haurà d'anar acompanyada d'un tiquet de compra, 
en que haurà de figurar la següent informació: 

• Data de la venda 

• Nom del comerç 

• Import de la compra 

2. El client dipositarà les butlletes, acompanyades del corresponent justificant de compra, 
en el comerç on realitze la seua compra. 

3. Finalitzat el període de cada un dels sortejos i abans del dia assenyalat per a la 
realització del sorteig, els comerços participants dipositaran les butlletes que hagen 
arreplegat en una urna habilitada a l'efecte que estarà ubicada a l'oficina AFIC, en horari de 
9.00 a 14.00 hores. 

 

6. Celebració dels sortejos 

Els sortejos dels xecs-regal es realitzaran al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs en 
acte públic i estaran presidits pel regidor de Comerç, o persona en qui delegue, d'acord 
amb el següent calendari: 

Sorteig Període  Dia del sorteig 

1 Del 17 de novembre al 10 de desembre 13 de desembre 

 

En cada un dels sortejos s'extrauran 10 butlletes que rebran un xec-regal per valor de 100 
€.  

Els membres de la mesa constituïda per a la celebració dels sortejos, acordaran el nombre 
de cridades telefòniques a realitzar i la periodicitat de les mateixes amb l'objecte de 
localitzar el premiat. 

 

7. Gaudi del premi 

Els guanyadors dels xecs regal per valor de 100 € hauran de realitzar les compres  en els 
establiments adherits a la campanya, en el termini que per a cada sorteig s'indica a 

  



  

continuació: 

 

Sorteig Dia del sorteig Termini per a realitzar les compres 

1 13 de desembre Fins al dia 19 de desembre inclòs 

 

8. Conformitat 

La participació en esta campanya implica la plena conformitat i acceptació de les normes 
de participació. 

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal, no s'utilitzaran 
per a finalitats distintes de la participació en el sorteig. 

 

9. Consideracions 

L'organització de la campanya es reserva el dret de modificar i/o anul·lar parcialment o 
totalment el contingut d'aquesta campanya de manera unilateral i sense preavís. 

L'organització no es farà responsable del mal ús que es faça de la mateixa, ni pels 
comerços ni pels clients. 

Participar en esta campanya és voluntari 

Els participants renuncien a reclamar qualsevol responsabilitat contra l'organitzador  de la 
campanya, pel mal ús que se'n puga fer.  
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