
 
FULL D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA COMERCIAL DE 2020 de VILAFANT 

D’ACCIÓ DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ – "COMPRAR A VILAFANT TÉ 

PREMI" 

 

Nom i cognoms del/la representant  

Nom de l'establiment  

Telèfons de contacte  

Correu electrònic  

 

Preàmbul  

Des del departament de Promoció Econòmica, Àrea de Serveis a 

les Persones de l'Ajuntament de Vilafant, volem atraure la gent 

del municipi de Vilafant, i de pobles de l’entorn, a consumir als 

nostres comerços de proximitat i fer que els possibles clients 

puguin descobrir l’ampli ventall i tipus d’establiments que Vilafant 

ofereix.  

És per aquest motiu que enguany dividirem els establiments 

adscrits en dues grans tipologies: els de Serveis i els 

d’Alimentació. La raó principal d’aquest canvi és incentivar la 

gent a l’hora de gastar el premi en, com a mínim, dos tipus 

d’establiments diferents. Aquest any hi haurà un total de 20 

premis de 50€, dividits cadascun en 25€ per gastar en 

establiments de compra d’alimentació i 25€ per gastar en 

establiments de serveis, diferenciats en dos colors segons el tipus 

d’establiment: els establiments de serveis tindran xecs de color 

blau i els establiments d’alimentació, de color groc.  

Cada establiment podrà bescanviar els xecs del color de la seva 

tipologia: els comerços d’alimentació, només podran bescanviar 

xecs grocs; els de serveis, només blaus.  

 

Per tal de dur a terme aquesta campanya de promoció del comerç 

de proximitat:  

L’Ajuntament de Vilafant es compromet a: 

• Informar els establiments de la campanya, dels canvis 

respecte la campanya anterior i facilitar els documents 

informatius i d’adhesió de la campanya: full d’adhesió, 

bases participació, informació sobre el tipus d’establiment 

segons classificació (alimentació i serveis), etc.  



• Facilitar el material promocional relacionat amb la campanya: urnes, butlletes, cartells, 

díptics. L’Ajuntament s’encarregarà de reposar aquest material a l’establiment si s’acaba. 

• Recollir periòdicament els sobres de participació dipositats a l’interior de les urnes si 

s’escau i fer seguiment del desenvolupament de la campanya. 

• Dur a terme el sorteig entre el dia 11 i 13 de gener i fer públic el nom de les persones 

guanyadores.  

• Proporcionar els premis a les persones guanyadores: un total de 20 xecs valorats en 50€ 

cadascun, dividits en 25€ (dos xecs de 10€ i un de 5€) per gastar en establiments 

d’alimentació i en 25€ (dos xecs de 10€ i un de 5€) per gastar en establiments de serveis. 

• Recordar que el  14 de gener comença el període de bescanvi de xecs regal per part de 

les persones guanyadores fins el 26 de febrer. 

• Realitzar la transferència bancària a partir del 8 de març el més aviat possible a cada 

negoci participant que hagi aportat xecs premiats. El pagament es realitzarà en una única 

transferència, corresponent al total de xecs regal aportats. 

 

Els comerços vilafantencs adherits es comprometen a: 

• Del 30 de novembre al 6 de gener: proporcionar sobres als clients perquè puguin 

participar en el sorteig (al sobre s’hi ha d’incloure mínim 3 tiquets de compra de mínim 3 

establiments, siguin compres fetes al vostre o qualsevol altre comerç vilafantenc). 

• Tenir a la vista i/o proporcionar als clients el cartell promocional, urnes, sobres i 

díptics informatius de tots establiments adherits a la campanya. 

• Del 14 de gener al 26 de febrer: acceptar els xecs regal de 10€ i 5€ que els guanyadors 

puguin utilitzar en el vostre comerç (recordeu que els establiments d’alimentació només 

podran acceptar els xecs grocs i els establiments de serveis, els blaus).  

• De l’1 al 8 de març una persona representant de cada establiment haurà de portar 

físicament tots els xecs regal rebuts durant el període de bescanvi a l’Ajuntament. Els xecs 

regal hauran d’anar degudament grapats amb el tiquet de la venda, l’operació de bescanvi  

del xec regal. L’Ajuntament procedirà a efectuar un únic pagament per la quantitat total de 

xecs i tiquets aportats, mitjançant transferència bancària. 

 

 

 

 

           Data:                                                                                         Signatura: 
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