
  Dijous 9 de desembre de 2021 

CAMPANYA “COMPRAR A VILABLAREIX TÉ PREMI!” 
 
BASES DE LA CAMPANYA: 
 
1. Durant el mesos de desembre de 2021, gener i febrer de 2022 l’Ajuntament de Vilablareix, 
conjuntament amb els professionals, empreses, negocis i comerços del municipi, organitzem una 
campanya promocional adreçada als clients que facin una despesa igual o superior a 20€ als 
establiments i/o empreses de Vilablareix. Podran entrar al sorteig d'un val de 500€ per gastar a 
qualsevol professionals, empreses, negocis i comerços de Vilablareix.  
 
2. Poden participar a la campanya persones de Vilablareix i d’altres municipis. Només seran 
vàlides les despeses fetes per particulars a professionals, empreses, negocis i comerços de 
Vilablareix. La majoria de les empreses de Vilablareix es poden trobar al directori d’empreses 
http://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/vilablareix. No seran vàlides les despeses entre 
professionals. 
 
2. Seran vàlids els tiquets o les factures de les despeses efectuades entre aquestes dates: del 1 
de desembre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022 (ambdós inclosos). 
 
3. Els clients que han realitzat una despesa igual o superior a 20€, en 1 o vàries compres d’un 
mateix establiment dins del període anteriorment esmentat, podran omplir una butlleta en la que 
adjuntaran el/s tiquet/s o la/es factura/res original o fotocòpia. Aquesta butlleta li serà oferta pels 
comerços o empreses participants; també n’hi haurà de disponibles a l’Ajuntament de Vilablareix 
o a l’oficina de El Rusc.  
 
4. Els clients, una vegada tinguin la butlleta correctament omplerta, hi hauran d’adjuntar el/s 
tiquet/s o factura/es mitjançant una grapa, tira adhesiva o cola. Caldrà assegurar-se que quedin 
fermament units. Podran depositar la butlleta amb els justificants de despesa a les urnes que 
estaran a alguns comerços i negocis participants. També hi hauran urnes a l’Ajuntament de 
Vilablareix, a Can Gruart i a l’oficina de El Rusc. 
 
5. El sorteig es farà la primera setmana de març. Per la web i les xarxes socials de l’Ajuntament 
s’informarà del dia i lloc del sorteig.  
 
6. En el moment del sorteig, s’ajuntaran les butlletes de les diferents urnes i una persona aliena 
agafarà una de les butlletes. Es trauran dues butlletes de reserva, per si hi hagués alguna 
incidència amb la butlleta guanyadora que la invalidés. 
 
7. Els professionals, comerciants o titulars de les empreses, ni els familiars directes de primer 
grau sanguini, ni les persones treballadores dels establiments, no podran omplir butlletes 
utilitzant justificants dels seus establiments. 
 
8. S'anul·laran les butlletes amb tiquets o factures repetides i totes les butlletes presentades per 
aquestes persones.  
 
9. Les butlletes que no siguin correctament complimentades no seran vàlides. 
 
9. Les persones participants a la campanya cedeixen les seves dades exclusivament a efectes 
del sorteig (telèfon i mail de contacte) i per a l’anàlisi anonimitzat de perfil de compradors 
(municipi, any de naixement). En cas de sortir guanyadores, autoritzen la difusió del seu nom i 
la/es fotografia/es d’entrega del premi. 
 
10. El premi de 500€ es podrà gaudir amb una única compra o diverses compres a qualsevol 
professional, empresa, negoci o comerços de Vilablareix. El termini màxim per fer gaudir del 
premi és el 30/06/2022. 
 

http://www.ddgi.cat/comerc-a-casa/vilablareix.

