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BASES DE LA CAMPANYA “SI COMPRES A CASA, HI GUANYES” DE CASTELLVELL DEL 
CAMP 
 
 
PRIMERA: OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La campanya “Si compres a casa, hi guanyes” vol promoure, de cara a la temporada 
nadalenca, el consum a les botigues i comerços de Castellvell del Camp, premiant la 
fidelitat dels clients que compren regularment al seu poble. Es sortejaran tiquets 
regal entre tots els participants per al seu ús a les botigues i comerços de Castellvell 
del Camp adherits. 
 
SEGONA: PARTICIPANTS 
 
Hi pot participar qualsevol persona que sigui clienta de les botigues i comerços de 
Castellvell del Camp. 
 
TERCERA: FORMA DE PARTICIPACIÓ 
 
Les botigues i comerços de Castellvell del Camp relacionats a l’annex I disposaran de 
talonaris amb números per al sorteig dels premis. Cada client que faci una compra, 
consumició o pagui per algun servei al llarg del termini de durada de la campanya 
rebrà un número per al sorteig per cada 5,00 € del valor de la seva compra, 
consumició o servei, fins a un màxim de 5 números per persona i operació comercial. 
Discrecionalment, les botigues i comerços participants podran donar un número al 
client que faci diverses compres o consumicions per sota del valor mínim de 5,00 €. 
Cada botiga o comerç adherit a la campanya portarà una relació dels números 
entregats emprant el full que s’adjunta com a Annex II. S’imprimiran 15.000 números 
per al sorteig, que es repartiran entre totes les botigues i comerços participants tal 
com es detalla a l’annex I. Els números es repartiran fins a final d’existències. 
Finalitzada la campanya, els números sobrants s’hauran de retornar a l’Ajuntament 
junt amb la relació de números entregats (annex II). 
 
QUARTA: DURADA DE LA CAMPANYA 
 
La campanya promocional durarà des del dia 1 de desembre de 2021 fins al dia 8 de 
gener de 2022. 
 
CINQUENA: SORTEIG DELS PREMIS 
 
S’atorgaran set premis en un sorteig realitzat davant de fedatari públic entre tots 
els números repartits al llarg de la campanya:  

- Un premi de 300 euros 
- Un premi de 200 euros 
- Cinc premis de 100 euros 
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El sorteig es realitzarà en un termini màxim d’una setmana natural des de la 
finalització de la campanya el 8 de gener de 2022. El resultat del sorteig serà 
anunciat a la pàgina web de l’Ajuntament, a les xarxes socials i mitjançant cartells 
als comerços participants. S’atorgarà un termini màxim i improrrogable de dues 
setmanes perquè els guanyadors presentin els seus números a l’Ajuntament de 
Castellvell del Camp (Plaça Catalunya, 1) i reclamin el seu premi. En cas que algun 
dels premis no es reclami, l’Ajuntament de Castellvell del Camp podrà, 
discrecionalment, optar entre realitzar un nou sorteig dels premis no reclamats o 
declarar-los deserts. Els premis esdevindran nuls si no es reclamen en dues setmanes. 
 
SISENA: PREMIS 
 
Cada un dels guanyadors rebrà un o diversos talonaris de tiquets pel valor total del 
seu premi, que es podran fer servir exclusivament per realitzar compres, 
consumicions i obtenir serveis a les botigues, comerços i negocis de Castellvell del 
Camp relacionats a l’Annex I d’aquestes bases, sense que tinguin cap altra validesa 
ni es puguin en cap cas intercanviar per diners en metàl·lic. Cada talonari tindrà 100 
tiquets d’un euro. Els tiquets portaran el segell de l’Ajuntament i la data d’emissió, 
i tindran una validesa de tres mesos des d’aquesta data. Les botigues, comerços i 
negocis de Castellvell del Camp relacionats a l’annex I d’aquestes bases acceptaran 
aquests tiquets com a forma de pagament, havent de facturar amb posterioritat a 
l’Ajuntament de Castellvell del Camp la corresponent compra, consumició o servei 
per valor dels tiquets dipositats (inclòs l’IVA), que s’hauran de retornar a 
l’Ajuntament de Castellvell del Camp junt a la corresponent factura. 
 
SETENA: CONDICIONS GENERALS 
 
La participació en la campanya “Si compres a casa, hi guanyes” de Castellvell del 
Camp suposa la plena acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret 
de resoldre qualsevol aspecte que no estigui previst. 
  


