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BASES CAMPANYA 

“Si vols mona i cabàs, comprant a Benissa ho aconseguiràs” 
 
 
 
PRIMERA.- FINALITAT DE LA CAMPANYA 
 
La crisi sanitària provocada pel brot de COVID-19, s'està transmetent a l'economia i a la 
societat, afectant tant l'activitat productiva com la demanda i al benestar dels ciutadans. 
L'economia s'està veient afectada per diversos canals, atesa l'evolució temporal i 
geogràfica del brot de COVID-19. És per això que la prioritat absoluta en matèria 
econòmica, en aquest context, radica a protegir, preservar i fer costat al teixit productiu i 
social per a minimitzar l'impacte i aconseguir que es produïsca al més prompte possible un 
rebot en l'activitat. 
 
Per això, a través d'aquesta campanya de dinamització econòmica es pretén atenuar 
l'impacte econòmic del Covid-19 impulsant l'activitat econòmica en el terme municipal de 
Benissa, contribuint a facilitar a les empreses la reactivació de la seua activitat econòmica 
que afavorisca al manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació. 
 
 
SEGONA.- OBJECTE 
 
L'objecte d'aquesta promoció és dinamitzar les vendes dels establiments participants 
durant la campanya, on a través de la mateixa els clients realitzant qualsevol compra en els 
comerços participants obtindran una participació en el sorteig. 
 
L'objectiu d'aquesta campanya és incentivar el consum, augmentar les vendes, fidelitzar i 
captar nous clients, així com sensibilitzar als consumidors de la importància de mantindre 
el comerç local de Benissa. 
 
 
TERCERA.- ORGANITZADORS 
 
Aquesta campanya està organitzada per l’Associació del Comerç i l’Empresa de Benissa 
(ACEB) i l'Ajuntament de Benissa amb la col·laboració de l'agència AFIC-CREAMA. 
 
 
QUARTA.- ACCIÓ PROMOCIONAL 
 
Si vols mona i cabàs, comprant a Benissa ho aconseguiràs. 
 
Per cada compra que es realitze en un establiment adherit a la campanya, el comerciant 
entregarà una participació en el sorteig. 
 
El client emplenarà la participació amb les seues dades personals i la depositarà en l'urna 
habilitada a aquest efecte. Cada participació haurà de portar el segell de l'establiment o 
tiquet de compra. 
 
Se sortejaran 20 cabassos amb productes típics de la Pasqua a Benissa. 
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Els premis no són acumulatius. Una persona només podrà guanyar un cabàs. 
 
El sorteig es realitzarà el dimecres, 13 d'abril, a les 9.00 h en directe a través del Facebook 
de Creama Benissa. 
 
 
CINQUENA.- ESTABLIMENTS PARTICIPANTS 
 
Podran participar en aquesta promoció qualsevol empresa de Benissa que estiga 
associada a l'ACEB (Associació del Comerç i l’Empresa de Benissa). 
 
 
SISENA.- BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA 
 
Seran beneficiaris d'aquesta promoció, totes les persones majors d'edat que realitzen 
compres en algun dels comerços adherits a la promoció. La compra mínima serà establida 
per cadascun dels comerços a la seua conveniència i a criteri de cada comerciant es farà 
lliurament d'una participació en el sorteig, als clients que realitzen compres durant el 
període que dura la campanya. Serà indispensable realitzar una compra mínima en 
qualsevol dels establiments de Benissa associats a ACEB. 
 
 
SETENA.- DURACIÓ I ÀMBIT 
 
La campanya s'iniciarà el 21 de març i finalitzarà l'11 d'abril de 2022. Entre aquestes dates 
els clients podran rebre participacions en el sorteig per cada compra que realitzen en els 
establiments participants en la campanya. 
 
L'Ajuntament de Benissa i l'ACEB es reserva el dret de suspendre, ajornar, cancel·lar o 
modificar la duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seua finalització, 
sempre que existisquen causes que així ho justifiquen. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Benissa i l'ACEB es reserva el dret a evitar que sobre aquesta 
acció s'establisquen sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions 
administratives i legals que estime oportunes. 
 
 
HUITENA.- DESCRIPCIÓ DE LES PARTICIPACIONS I PREMIS CORRESPONENTS 
 
Per cada compra que es realitze en els establiments participants en la campanya, els 
clients rebran una participació en el sorteig. 
 
Aquesta participació serà una targeta on el client haurà d'incloure el seu nom i telèfon. 
 
El client depositarà la participació en les urnes habilitades. 
 
Se sortejaran 20 cabassos amb productes típics de la Pasqua a Benissa. 
 
Els premis no són acumulatius. Una persona només podrà guanyar un cabàs. 
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NOVENA.- OBLIGACIONS PER ALS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS EN LA 
PROMOCIÓ 
 
A l'efecte de realització de la campanya, l'Organització els facilitarà un cartell promocional 
que hauran de col·locar en l'aparador del seu establiment en un lloc visible. 
 
També tindran a la seua disposició en www.benissa.portaldelcomerciante.com l'explicació 
del funcionament de la campanya. Haurà de fer difusió d'aquesta informació entre els seus 
clients. 
 
El comerciant haurà d'entregar a tots els seus clients que realitzen compres durant el 
període que dura la promoció, una participació en el sorteig. 
 
Cada establiment disposarà d'una urna/caixa perquè els clients puguen depositar les 
participacions del sorteig. 
 
Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'una participació, l'Ajuntament de 
Benissa i l'ACEB es reserva el dret de retirar el mateix de la circulació i posar en marxa les 
mesures sancionadores pertinents. 
 
La participació en aquesta campanya pressuposa l'acceptació íntegra de totes les 
clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de l'ACEB i l'Ajuntament 
de Benissa quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció. 
L'ACEB i l'Ajuntament de Benissa es reserva igualment el dret d'excloure de la promoció, i, 
per consegüent, del lliurament del premi, a aquell/*lla participant que, al seu entendre, 
hagueren participat en la mateixa de manera incorrecta. 
 
 
DESENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
El participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les BASES de la present 
promoció. L'incompliment d'alguna de les BASES donarà lloc a l'exclusió del participant de 
la present promoció. 
 
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es 
realitzarà una interpretació atés l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat la promoció. Per 
motius raonats l'organització podrà modificar les presents bases una vegada començada la 
promoció. 
 
Les bases estaran disponibles durant el període en el qual estiga vigent la promoció en la 
pàgina Web: https://benissa.portaldelcomerciante.com/ 
 
 
ONZENA.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
A fi d'acomplir al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i seguint les 
Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(A.E.P.D.), S'INFORMA: Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vosté, 
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són incorporats a un fitxer de titularitat pública el responsable de la qual i únic destinatari 
és AFIC Benissa. 
 
La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir-li serveis d'informació i 
assessorament del seu interés, relacionats amb el comerç, l'ocupació i l'emprenedoria 
local. Aquests serveis se li podran oferir de manera presencial o mitjançant mitjans 
electrònics. 
 
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la 
normativa, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap concepte són 
cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment 
del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals fora 
imprescindible per a la correcta prestació del servei. 
 
Vosté, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i 
portabilitat, indicant-ho per escrit i adjuntant una còpia del seu DNI, a Afic Benissa, Carrer 
Escoto,72 – 03720 Benissa. 
 

 
DOTZENA.- DRET D'ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES 
 
L'Organització es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que 
defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la 
present Promoció. 


