
 

BASES DE FUNCIONAMENTE DE LA CAMPANYA DIVENDRES NEGRE 2016

1. Normativa reguladora de la campanya

El funcionament de la campanya es regirà pel que disposen les presents bases, en la Llei 

3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana i la resta 

de normativa d'aplicació a la matèria.

2. Objectius

1. Fomentar les compres als comerços de la localitat.

2. Fidelitzar clients

4. Promoció del comerç local

3. Temporalització 

Del 7 fins al 26 de novembre, 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 la 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 

http://vinaros.portaldelcomerciante.com i  presentar-lo  al  registre  municipal  d'entrada  de 

l'oficina OIAC. També podran emplenar-lo i presentar-lo amb signatura electrònica a la seu 

electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs https://vinaros.sedelectronica.es/info

2. Requisits per a poder participar:

 Ser establiment amb menys de 300 m2 de sala de venda que no opere en grups de 

distribució que no tinguen la consideració de xicoteta o mitjana empresa.

 Comptar amb llicencia d'activitat.

 Estar  al  corrent  en  el  pagament  de  les  seues  obligacions  tributàries  i  amb  la 

seguretat social.

 Comprometre's a complir l'establert en les bases reguladores de la campanya, en 

la  Llei  3/2011,  de  23  de  març,  de  la  Generalitat,  de  Comerç  de  la  Comunitat 

Valenciana i en la resta de normativa d'aplicació.

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

 Un cartell amb la imatge de la campanya

 Targetes per a aplicar els descomptes

 Cartell amb el punt negre per a indicar el producte amb descompte

 Còpia de les bases de funcionament de la campanya

5. Funcionament de la campanya

La campanya consta de dos accions diferenciades:

Targeta de descomptes

1. Qualsevol dels establiments adherits a la campanya podrà entregar una targeta de 

participació als seus clients.

2. En  aquesta  targeta  de  participació  hi  figuraran  4  caselles  amb  els  següents 

descomptes: 10%, 15%, 20% i 25%.

3. Per cada compra, igual o superior a 20 € amb IVA inclòs,  realitzada entre el  7 i el 

24  de  novembre  (ambdós  inclosos),  l'establiment  segellarà  el  percentatge  de 

descompte corresponent: un 10% en la primera compra, un 15 % en la segona, un 

20% en la tercera i un 25% en la quarta compra.

4. A  les  compres  realitzades  els  dies  25  i  26  de  novembre,  se'ls  aplicarà  el 

percentatge  de  descompte  superior  segellat  en  la  targeta  de  participació  i 

l'establiment recollirà la targeta.

5. Per  a  beneficiar-se  dels  descomptes  indicats,  les  compres  hauran  de ser  d'un 

import igual o superior a 20 € amb IVA inclòs.

Productes marcats amb el punt negre

Els dies 25 i 26 de novembre, els establiments adherits a la campanya, marcaran alguns 

dels seus productes amb un distintiu que contindrà un punt negre. El client que compre 

aquell  producte es podrà beneficiar d'un descompte especial,  expressament indicat  per 

l'establiment.

Aquest descompte especial s'indicarà amb claredat i sense que done peu a confusions.

El descompte aplicat a aquest producte no serà acumulable a l'aplicat per la utilització de 

la targeta de descomptes.

8. Conformitat

La participació  en  aquesta  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 a 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  facen  de  la  campanya,  ni  els 

comerços ni els clients.

Participar en la 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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