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Ontinyent, 12 de novembre de 2013 

 

Des del Govern Municipal d’Ontinyent, estem treballant per dinamitzar el nostre comerç i impulsar 

l’activitat econòmica de la ciutat. Amb eixa finalitat, s’han programat les següents activitats d’animació 

comercial per a la propera CAMPANYA de NADAL 2013: 

� INAUGURACIÓ CAMPANYA NADAL: 23 Novembre 

Grans i menuts es divertiran amb activitats d’animació musical, tallers infantils... per donar inici a la 

multitud d’activitats que s’han preparat per a la temporada nadalenca. 

� CONCURS D’APARADORS: mes de Desembre (*) 

Els comerços d’Ontinyent engalanaran els seus aparadors amb els millors adorns i competiran per veure 

quins són els més atractius, per contribuïr a donar un ambient nadalenc al comerç de la ciutat. Les 

votacions populars dels ciutadans a través del facebook de l’Ajuntament, decidiran quins són els tres 

millors aparadors. Així mateix, se sortejará un xec regal entre els ciutadans que han votat, per a gastar-los 

en els comerços que han participat en el concurs. 

� COMPRAR EN NADAL A ONTINYENT TÉ PREMI: Del 2 de desembre al 5 de gener (*) 

Els clients que realitzen les seues compres en els establiments comercials de la ciutat, tindran 

l’oportunitat d’aconseguir un magnífic regal, que serà aportat per cadascun dels comerços participants. Per 

cada compra realitzada, el client obtindrà una butlleta que podrá dipositar a les bústies que estaran 

disponibles en els comerços participants. Hi haurà tants premis com comerços participants. 

Els regals s’exposaran en un aparador que s’habilitarà per a que tots puguen vore quins son els regals que 

podran obtindre. En finalitzar la campanya s’extraurà una butlleta de cada bústia corresponent a cada 

comerç participant, a la que li correspondrà un regal triat a l’atzar, d’entre tots els disponibles.  

� IL·LUMINACIÓ DE L’ARBRE DE NADAL. 14 Desembre. 

En passar les festes de la Puríssima s’il·luminarà el Gran Arbre de Nadal que donarà llum a estos dies tan 

entranyables, amb activitats d’animació musical, tallers infantils, ballets, .... que ens acompanyaran durant 

estos dies de Nadal. 

� FESTIVAL CIRC I TEATRE:  26 Desembre al 3 de gener 

Per animar els dies de vacances escolars de la població infantil i omplir els nostres carrers d’activitats i 

animació, els nostres xiquets i tot el p´blic en general tenen una cita inel·ludible per a gaudir d’una variada 

mostra d’espectacles de circ i teatre que omplirà els carrers de la nostra ciutat de malabars, acorbàcies, 

pallassos, titelles, etc....  NO S’HO PODEU PERDRE !!  

� MERCAT DE NADAL: 13 al 15 de desembre 

Enguany a la Plaça de la Concepció tindrem una variada exposició de productes típics de Nadal, que 

completaran l’ambient nadalenc.  

� FESTIVAL DE SABORS AL MERCAT MUNICIPAL: 13 al 15 de desembre 

Dinamització al Mercat Municipal, amb degustació de gastronomia típica ontinyentina. 

 

 

* S’adjunten les bases per a participar en estes campanyes. Els comerços que estiguen interessats podran inscriure’s 

fins el dia 22 de Novembre, en l’Oficina AFIC del departament de Promoció Econòmica.  
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COMPRAR EN NADAL A ONTINYENT 

TÉ PREMI 
 

BASES DE LA CAMPANYA 

 

OBJECTIU 

L’Ajuntament d’Ontinyent llança aquesta campanya amb l’objectiu de fomentar les compres de 

Nadal en els comerços d’Ontinyent i davant les dificultats que està atravessant el sector en estos 
moments, premiant amb diversos regals a tots aquells que realitzen compres en els comerços 

adherits a la campanya, entre els dies 2 de desembre de 2013 i 5 de gener de 2014.  

Es realitzarà un sorteig entre els clients que realitzen les seues compres en els establiments 
adherits. Se sortejarà un obsequi per cadascun dels comerços que s’adherisquen a la campanya, que 

serà aportat pel propi comerciant.  Així hi haurà tants regals com comerços participants.  

 

COMERÇOS PARTICIPANTS 

Podran participar a la campanya totes les empreses comercials o de serveis (persones físiques o 
jurídiques), que desenvolupen la seua activitat en la ciutat d’Ontinyent i que disposen d’establiment 

obert al públic. Hauran d’estar donats d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf 
corresponent a la seua activitat.   

Els comerços participants en esta campanya hauran d’aportar un producte d’entre els articles que 
estiguen a la venda en el seu establiment, amb un valor mínim de 40¤ de preu de venda, que 

formarà part dels premis que se sortejaran entre els clients que realitzen compres durant el 
període de la campanya. Els obsequis que aporten cadascun dels comerços participants estaran 
exposats al públic en un local comercial habilitat per a eixa finalitat, durant el periode de duració 

de la campanya. 

Per a poder participar, els comerços interessats hauran de solicitar-ho per escrit, presentant el 

document annex degudament emplenat i signat, en l’agència AFIC de l’Oficina de Promoció 
Econòmica, fins el dia 22 de novembre de 2013, bé personalment en el C/Maians, 19-4, o enviar-lo 
per correu electrònic a: ontipromeco@cv.gva.es.   
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FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA 

Els clients que realitzen les seues compres en els comerços adherits a la campanya, durant el 

període comprés entre els dies 2 de desembre de 2013 i 5 de gener de 2014, participaran en un 
sorteig, en el que es rifaran diversos objectes aportats per cadascun dels establiments comercials. 

No podran participar en el sorteig els titulars dels comerços adherits a la campanya. 

Per cada compra que es realitze, el comerciant entregarà al client una butlleta que haurà 

d'emplenar amb les seues dades de contacte, i que dipositarà en una bústia que hi haurà en cadascun 
dels comerços participants. L’Ajuntament facilitarà les bústies als comerços participants.  

No s’exigirà una compra mínima per a poder participar en el sorteig. El comerciant entregarà, baix el 

seu criteri, el número de butlletes que considere, d’acord amb l’import de cada compra, de manera 
que quant més es compre, més possibilitats de guanyar. Per a tindre validesa, la butlleta haurà 

d’estar segellada per l’establiment comercial. 

Una vegada finalitzada la campanya, els comerciants hauran de dur les bústies amb les butlletes 
dels seus clients a l’Ajuntament,, en el lloc que es determine, a l’objecte de fer el sorteig. 

El sorteig es realitzarà en acte públic el mes de gener de 2014. S’extraurà una butlleta de cadascuna 
de les bústies. A cada butlleta li correspondrà un regal, també extret a sorteig, d’entre tots els 

obsequis que els comerciants hauran aportat. S’avisarà per telèfon a tots els agraciats, per a 
l’entrega de premis en acte públic. 

L’Ajuntament farà difusió de la campanya i dels comerços que participen en els mitjans de 
comunicació. 

La Regidoria de Comerç resoldrà qualsevol dubte que es plantege en la interpretació d’estes bases. 

La participació en esta campanya pressuposa l’acceptació de les presents bases i la renúncia a 
qualsevol reclamació, tant per part dels establiments participants com dels clients que dipositen la 

seua butlleta en les bústies. 
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CONCURS D’APARADORS DE NADAL  
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
 

OBJECTE 

L’Ajuntament d’Ontinyent en col·laboració amb les associacions de comerciants locals, convoca 
este concurs d’aparadors per a la campaya de Nadal, amb la finalitat de motivar als comerciants a 

decorar els seus aparadors nadalencs amb creativitat, innovació i originalitat, per fer d’Ontinyent una 
ciutat atractiva comercialment i propiciar que els veïns tant d’Ontinyent com d’altres poblacions 
ens visiten, difruten dels nostres comerços i realitzen ací les seues compres de Nadal.  

PARTICIPANTS 

Podran participar en el concurs totes les empreses comercials o de serveis (persones físiques o 
jurídiques), que desenvolupen la seua activitat en la ciutat d’Ontinyent i que disposen d’establiment 

obert al públic i d’aparador al carrer. Hauran d’estar donats d’alta en l’Impost d’Activitats 
Econòmiques en l’epígraf corresponent a la seua activitat i disposar de tots els permisos i llicències 

necessaris per a l’exercici de l’activitat.  

VALORACIÓ DELS APARADORS  

La valoració dels aparadors serà popular i es realitzara a través del Facebook de l’Ajuntament 

(Ontinyent GO!) o de la web municipal (www.ontinyent.es) des d’on es podrà accedir directament al 
concurs d’aparadors, des d’on es faran les  votacions. Tots els ciutadans podran opinar quin és el 
millor aparador de Nadal en la ciutat d’Ontinyent.  

Cada aparador participant en el concurs estarà degudament senyalitzat, per a que els ciutadans 
puguen identificar els establiments que participen i formular la seua votació. L’Ajuntament facilitarà 

el distintiu identificador als aparadors concursants.  

PREMIS  

Hi haurà tres premis honorífic per als tres aparadors més votats. S’entregarà un distintiu als 

comerços que resulten guanyadors.  

També se sortejarà un tiquet regal de 100 euros entre tots els ciutadans que participen en les 
votacions, que s’haura de fer efectiu en qualsevol dels comerços que han participat en el concurs. 
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CALENDARI  

Inscripcions: Els establiments que desitgen participar en el concurs hauran de sol·licitar-ho per escrit 
abans del dia 22 de novembre. Les inscripcions es faran a través de l’agència AFIC de l’Oficina de 

Promoció Econòmica, on hauran de presentar el document annex degudament emplenat i signat, bé 
personalment al C/Maians, 19-5, per fax al num. 96 2918232 o per e-mail a: ontipromeco@cv.gva.es.  

Votacions: Les votacions es podran realitzar durant el periode comprés entre els dies 2 al 19 de 

desembre, a través de la web: www.ontinyent.es.  

Publicació dels guanyadors: En finalitzar el periode de votacions i abans de Nadal es donarà a 

conèixer el nom dels aparadors guanyadors, així com el nom del guanyador del sorteig entre tots 
els ciutadans participants en les votacions.  

Entrega de premis: Amb posterioritat es realitzarà en acte públic l’entrega del distintiu honorífic als 
aparadors guanyadors, així com del tiquet regal de 100 euros al ciutadà que ha resultat guanyador 
en el sorteig.  

L’Ajuntament farà difusió dels comerços guanyadors en els mitjans de comunicació. 

La Regidoria de Comerç resoldrà qualsevol dubte que es plantege en la interpretació d’estes bases.  

La participació en esta campanya presuposa l’acceptació de les presents bases i la renúncia a 
qualsevol reclamació, tant per part dels comerciants com dels ciutadans que participen en les 
votacions.  
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CAMPANYES COMERCIALS NADAL 2013 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

 

Nom comercial  

Activitat de l’empresa  

Adreça  

Raó social/ Titular  

NIF/CIF   

Telèfon Fixe:                                    Móvil: 

Correu electrònic   

Pertany a alguna associació  
� No    
� Si 
Nom: _______________________________ 

 

Estic interessat/-ada en participar en la Campanya Comercial (marque l’opció 

corresponent): 

 

    COMPRAR A ONTINYENT TÉ PREMI, i em compromet a aportar el següent regal, per a 

formar part dels premis que se sortejaran. 

 Obsequi: ________________________________________________________ 

valorat en _________ ¤ de PVP.  

 

_  CONCURS D’APARADORS DE NADAL  
 

 

Ontinyent, _____ de                     de 2013 

Signatura del titular 

 

 

 

Nom: ______________________ 
  
Este document s’ha de presentar en l’Agència AFIC de l’Oficina de Promoció Econòmica: al C/Maians, 19-4, ó per fax 

al num. 96 2918232, ó per e-mail a: adl.ontinyent@cv.gva.es 

Nº participant: 


