
 

BASES DEL CONCURS «COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI» -  Ajuntament  de
Vinaròs

1.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

Amb  la  finalitat  de  promocionar  el  sector  comercial  de  Vinaròs,  la  Regidoria  de
Desenvolupament Local  de l'Ajuntament de Vinaròs, amb domicili  social  a  la  plaça
Parroquial,  número 12, 12500 Vinaròs,  Castelló,  amb CIF P1213800D, organitza a
través dels perfils oficials de l'Ajuntament en Facebook i Instagram 2 concursos, un per
cada xarxa  social.  La  duració  dels  concursos  serà de  5  setmanes i  es  triaran  20
guanyadors en total sense límits geogràfics.

2.- DURACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

La durada de la iniciativa és de 5 setmanes.  Començarà a les 10.00 hores del dilluns
dia 13 de juliol de 2020, i durarà fins a les 23.59 hores del diumenge dia 16 d'agost de
2020, data de tancament.

Els concursos se celebren de manera simultània en totes dues xarxes socials i cada
setmana se seleccionaran 4 guanyadors, 2 per cada xarxa social, sent un total de 20
guanyadors al final de les 5 setmanes. Cada dilluns s'anunciaran els 4 guanyadors
corresponents a les participacions de la setmana anterior.

4 guanyadors – del 13 al 19 de juliol

4 guanyadors – del 20 al 26 de juliol

4 guanyadors – del 27 de juliol al 2 d'agost

4 guanyadors – del 3 al 9 agost

4 guanyadors – del 10 al 16 d'agost

3.- PREMI.

El premi consisteix  en un total de 20 xecs, valorats en 100 euros cadascun, per a
gastar en els comerços locals de Vinaròs adherits a la campanya. La quantia total del
premi ascendeix a 2.000 €.

4. ADHESIÓ A LA CAMPANYA

Els  comerços  de  Vinaròs  que  vulguen  participar  en  aquesta  campanya  hauran
d'emplenar el formulari a través del següent enllaç: bit.ly/COMPRARVINAROS

Requisits per a poder participar:

• Establiments  que  exercisquen  l'activitat  comercial  en  algun  dels  següents
epígrafs  de  l'IAE  (Reial  decret  llei  1175/1991,  de  28  de  setembre):  secció
primera divisió 6, agrupacions: Agrupació 64, excepte 646 i 647; Agrupació 65,
excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

• Que compten amb llicència d'activitat.

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

Als comerços adherits se'ls entregarà el següent material:

- Un cartell amb la imatge de la campanya



 

- Un lot de postals amb la imatge de la campanya

- Un corpori per a col·locar als aparadors

El  període  d'inscripció  de  la  campanya  serà  del  22  de  juny  al  3  de  juliol.  Els
comerciants que s'hagen adherit a la campanya podran recollir el material del 7 al 10
de juliol, en l’horari i lloc que se’ls indicarà prèviament.

5.- PARTICIPANTS I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Podrà participar en la promoció tota persona física resident a Espanya major de 18
anys. 

Per a participar en el concurs en Facebook s'hauran de seguir els següents passos:

1.  Fer  «m'agrada»  a  la  pàgina  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  en  Facebook
(@AjuntamentVinaros) i al post del concurs.

2. Mencionar 2 persones en els comentaris.

3. Compartir la publicació en el perfil de Facebook del participant.

Per a participar en el concurs en Instagram s'hauran de seguir els següents passos:

1.  Seguir  el  perfil  oficial  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  en  Instagram.
(@vinaros_ajuntament)

2. Mencionar 2 persones en els comentaris. 

3. Per a tindre més possibilitats de guanyar, compartir la publicació en les stories amb
el hashtag #CompraraVinaròsTéPremi.

Qualsevol participació rebuda més tard de la data i hora de tancament o que no es
reba de conformitat  amb les  instruccions  de participació  no  serà elegible  per  a  la
participació.

La participació en el concurs és de caràcter gratuït, per la qual cosa no es requereix
pagar taxa o  preu.

Queda reservat el dret de verificar, per qualsevol procediment que l'organització estime
apropiat, que els participants compleixen amb tots els requisits d'aquestes bases.

L'Ajuntament  de  Vinaròs  es  reserva  el  dret  a  excloure  de  la  promoció  aquells
participants  que  manifesten,  mitjançant  la  seua  actuació,  una  conducta  abusiva,
fraudulenta o contrària a la bona fe.

Qualsevol acte fraudulent com l'ús de tècniques que eludisquen i alteren l'ús correcte i
veraç funcionament de la promoció (ús de comptes personals no reals, etc.), donarà
lloc a la immediata i ineludible desqualificació del participant de la promoció.

En  tot  moment,  els  participants  tindran  un  comportament  adequat,  correcte  i  de
respecte als valors de la institució pública, abstenint-se de realitzar qualsevol conducta
que poguera desacreditar-la. En cas contrari,  l'Ajuntament de Vinaròs es reserva el
dret d'excloure d'aquesta promoció els participants que incomplisquen el que disposa
aquest apartat, i de reclamar la corresponent indemnització de danys i perjudicis, en el
seu cas.



 

6.- SELECCIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA.

Les persones guanyadores es triaran mitjançant un concurs a través de l'aplicació
Easypromos i es comprovarà que hagen complit tots els requisits de participació. A
més, se seleccionaran dos participants més com a reserves en cada xarxa social per si
no es localitzara el primer guanyador o guanyadora. 

7.- COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DE LA PROMOCIÓ ALS PREMIATS.

Els noms dels guanyadors es publicaran en el post del concurs de la pàgina oficial
d'Instagram  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  (@vinaros_ajuntament)  i  de  Facebook
(@AjuntamentVinaros), així  com en la web https://www.vinaros.es/ i  en el portal del
comerciant https://vinaros.portaldelcomerciante.com/ .

A més, el guanyador rebrà un missatge privat des dels perfils oficials de l'Ajuntament
de Vinaròs en Facebook i en Instagram, en el qual, entre altres coses, se l'informarà
que disposa d'un termini  de 4 dies naturals,  a comptar des del  dia en què resulta
guanyador,  per  a  acceptar  el  premi,  responent  el  missatge  o  enviant  un  correu
electrònic dirigit a adl1@vinaros.es 

En el cas que en el termini indicat el guanyador no acceptés el premi, renunciés a
aquest, no es pogués contactar amb ell, o no complís amb els requisits establits en
aquestes bases, el premi passaria al primer reserva, si amb aquest tampoc es pogués
contactar, no complis els requisits, renunciés o no acceptés el premi, el premi passaria
al  segon reserva. En cas que es produira la  mateixa casuística el  premi  quedaria
desert.

8.- LLIURAMENT DEL PREMI.

El premi haurà de ser entregat en mà als guanyadors. Mai es realitzarà un enviament
per correu ordinari. El premi en cap cas serà canviable per un altre premi ni pel seu
valor en metàl·lic. 

Als guanyadors se'ls entregarà un xec simbòlic amb la quantia del premi i un llistat
amb els comerços locals adherits a la campanya on hauran de realitzar les compres.
Una vegada realitzades les compres i entregats els tiquets per l'import del premi com a
justificants, se li abonarà el total de 100 €, o la part efectivament justificada. 

Els guanyadors tenen fins al dia 15 de setembre per a realitzar les compres i fer efectiu
el premi. El dia 17 de setembre hauran d'entregar de manera física els tiquets com a
justificants de les compres a l'oficina de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) de
l'Ajuntament de Vinaròs, amb ubicació al carrer de Sant Ramon, en horari de 9.00 a
14.00 hores per rebre el premi.

9.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR DEL PREMI.

El  guanyador autoritza l'Ajuntament de Vinaròs perquè puga publicar  el  seu nom i
cognoms en els perfils oficials en xarxes socials i/o en la pàgina web, en el portal del
comerciant i en el setmanari municipal El Diariet.



 

10. CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants autoritzen de manera gratuïta i irrevocable a l'Ajuntament de Vinaròs,
perquè  puga  reproduir  el  seu  nom,  cognoms  i  la  seua  fotografia  de  perfil  de
FACEBOOK  o  INSTAGRAM  en  qualsevol  campanya  publicitària  comercial  i/o  de
difusió general pública a realitzar a Espanya o a l'estranger, així com per a publicar
aquestes  dades  del  guanyador  de  la  promoció,  sense  que  aquesta  utilització
conferisca al seu favor dret de remuneració o cap benefici i sense que existisca un
termini limitat per a la seua utilització.

L'anterior  consentiment  es  presta  sense  perjudici  del  dret  a  la  seua  revocació,
conforme a llei, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Vinaròs, quedant expedit el
dret a la indemnització que poguera generar-se a favor de l'Ajuntament de Vinaròs,
pels danys i perjudicis que  causara tal revocació.

Tot  aquell  que  participe  en  el  concurs  publicant  una  resposta  declara  ser  l'autor
d'aquesta; en cas de no ser així, garanteix a l'Ajuntament de Vinaròs que es troba
degudament legitimat per a disposar dels drets derivats de la propietat intel·lectual que
recaiguen  sobre  aquesta  i  que  assumeix  qualsevol  responsabilitat  que  poguera
resultar d'aquesta disposició.

En cas que algun tercer reclamara drets d'imatge, drets d'autor, o qualssevol altres
drets, l'Ajuntament de Vinaròs, queda exonerat de tota responsabilitat.

11.- CONDUCTA.

L’Ajuntament  de  Vinaròs  es  reserva  el  dret  de  rebutjar  qualsevol  participació  que
incloga o suggerisca:

- Qualsevol tipus de comportament il·legal o antisocial;

-  Celebritats  o  altres  persones conegudes,  logotips,  contingut  amb drets  d'autor  o
marques comercials que pertanyen a personatges de tercers;

-  Gestos  ofensius  o  que  podrien  causar  ofensa  sobre  la  base  de  gènere,  raça,
orientació sexual, religió o cultura;

- Es reserva el dret d'ajustar aquesta política a les entrades i les fotos necessàries per
raons no indicades en aquesta llista.

12.- PROTECCIÓ DE DADES.

El responsable del tractament de les dades personals és l'Ajuntament de Vinaròs, amb
domicili  social  a  la  plaça  Parroquial,  número  12,  12500  Vinaròs,  Castelló  amb
CIF P1213800D. El responsable del tractament demanarà que el guanyador es pose
en contacte a través de correu electrònic (adl1@vinaros.es). La petició es durà a terme
a través de missatge directe  dirigit  als  guanyadors per  al  lliurament  del  premi.  En
aquest procés, a través de correu electrònic,  es demanarà  el nom i cognom dels
guanyadors, el NIF i la procedència.

La finalitat del tractament del nom d'usuari serà la gestió de la participació en el sorteig
«Comprar a Vinaròs té premi» i la seua publicació en les xarxes socials. La resta de



 

dades  identificatives  de  participants  demanats  mitjançant  correu  electrònic  es
conservaran  durant  el  temps  estrictament  necessari  per  al  desenvolupament  del
sorteig i durant els terminis legals que, si escau, li siguen aplicable.

La legitimació per al tractament de dades és el consentiment atorgat pel participant
amb la participació en el sorteig i, per tant, amb l'acceptació de les presents bases. No
obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels
tractaments efectuats amb anterioritat. No s'executarà cap cessió de dades a tercers.

Els  interessats  poden  exercitar  els  seus  drets  d'accés,  rectificació,  supressió,
portabilitat  i  la  limitació  o  oposició  de  les  dades  en  els  casos  i  amb  l'abast  que
estableix  el  RGPD  UE  2016/679.  Així  mateix,  també  tenen  dret  a  retirar  el
consentiment en qualsevol moment. 

Per a exercir aquests drets podran dirigir-se a la Regidoria de Desenvolupament Local
de l'Ajuntament de Vinaròs, per algun dels següents canals: correu electrònic o telèfon.

13.- ANUL·LACIÓ, SUSPENSIÓ O MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

L'Ajuntament  de  Vinaròs  es  reserva  el  dret  d'anul·lar  o  suspendre  la  promoció  o
canviar alguna de les seues condicions, quan per causes alienes a la seua voluntat no
poguera complir amb el seu normal desenvolupament, segons el que s'estableix en les
bases, sense que per això els participants tinguen dret a rebre cap compensació.

14.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA PROMOCIÓ.

El fet de participar en la promoció implica l'acceptació pura i simple d'aquestes bases,
que  poden  ser  consultades  en  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs
www.adl.vinaros.es en l'apartat de Comerç.

FACEBOOK i  INSTAGRAM no patrocinen, avalen ni  administren de cap manera la
promoció, ni estan associats a aquesta. El participant exonera aquestes xarxes socials
de qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció i garanteix que ja n’és
usuari i que ha acceptat les seues Condicions Legals, siguen generals o particulars,
polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables a les dites xarxes, les quals
poden ser diferents a les presents Bases.

L'Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret de retirar o modificar qualsevol participació
en el cas de circumstàncies imprevistes fora del seu control raonable (incloent, però
sense limitació, canvis en els Termes de Facebook Pages i Instagram). 
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