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“BASES DEL CONCURS TORNA A L’ESCOLA AMB EL COMERC DE PAIPORTA 2020” 
 
 
L'Ajuntament de Paiporta, per mitjà de la Regidoria d'Economia , Ocupació i Comerç, organitza un 
concurs dins de la campanya de dinamització comercial amb motiu de la tornada a l’escola 
 
1.-Descripció de la campanya:  
 
La finalitat del concurs és dinamitzar i fomentar les compres amb motiu de la tornada a l’escola amb el 
sorteig de 10 xecs per valor de 50 euros que s’hauran consumir als comerços que s'adherisquen a 
aquesta campanya. 
 
2.-Premis:  
 
10 xecs per valor de 50 euros cadascun d'ells. Cada val o xec estarà dividit en partcipacions de10 euros 
cadascun d'ells. Si el preu de la compra és inferior a 10 euros, el comerç no haurà de retornar cap 
import. Donat cas que la compra siga superior a 10 euros, el consumidor o consumidora haurà 
d'abonarla diferència de preu. 
 
L'organització facilitarà una llista dels comerços adherits a la campanya i on s'han de realitzar les 
compres.  Les persones premiades no podran exigir ni el canvi del premi per un ben o servei diferent 
de l'indicat ni el seu valor en diners, de manera que aquest premi no serà negociable o transferible. En 
cas de no esgotar els diners del premi íntegrament al llarg del termini establit, es perdrà la diferència. 
 
Els premis es lliuraran a les persones afavorides en les condicions descrites i sense comportar obligació 
de realitzar cap contraprestació adicional a les establides en les presents bases de conformitat amb la 
legislació aplicable. 
 
«Per aplicació de l'artcle 75 punt tercer lletra f) del Reglament de l'I.R.P.F aprovat per RD 439/2007, 
aquests premis no estaran subjectes a retenció en trobar-se el seu import per sota del mínim exempt 
de 300 euros». 
 
3.- Inscripció:  
 
La inscripció serà gratuïta. Els comerços que desitgen inscriure's en aquesta campanya han de enviar 

un correu electrònic  “atorres@paiporta.es” o “mtmartinez@paiporta.es” , on s’indique el nom del 

comerç, l’actvitat, la persona de contacte, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. La data límit 

d'inscripcions és el 5 d'agost de2020. 

 
4.-Partcipació 
 
Comerciants: 
 
Poden participar tots els comerços minoristes l'actvitat dels quals es desenvolupe en el terme 
municipal de Paiporta. La campanya està enfocada principalment a llibreries, papereries, tendes de 
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moda infantil, calçat, informàtica i òptiques, però està oberta a qualsevol establiment que venda o 
preste serveis i/o productes relacionats amb l'inici del curs escolar. 
 
Perquè els aparadors cobren notorietat i servisca de reclam als clients, els comerços que s’inscriguen a 
aquesta campanya rebran elements amb la imatge d’aquesta: un cartell per a penjar o pegar a 
l'aparador, fullets amb els comerços partcipants i bitllets perquè puguen lliurar als clients. Aquest 
material haurà deser recollit a l'Agència de Foment de la Innovació Comercial abans del 15 de juliol (C/ 
Santa Ana, núm. 35). 
Cada comerç ha de recopilar aquests bitllets durant la campanya i el dimarts 1 d'octubre en 
l'Ajuntament (ofcina ÚICA, en horari d'ofcina). 
 
Consumidors: 
 
Per poder participar en el concurs, cal emplenar un bitllet, que serà lliurat al client en fer una compra 
mínima de 10 euros o import superior (des del dia  15 de juliol fins al 30 de setembre respectivament) 
en algun dels comerços adherits a la campanya i que apareguen en el fullet que es realitzarà a tals 
efectes i que estarà penjat a la pàgina web de l’Ajuntament: www.paiporta.es. El comprador ha 
d'emplenar i lliurar dit bitlleten el comerç junt amb el tiquet de compra. 
 
Queden exclosos els titulars dels comerços partcipants, així els seus cònjuges i familiars directes i els 
treballadors o treballadores amb bitllets de l'establiment on treballen. Quan la persona afavorida siga 
un menor d'edat, el premi es lliurarà al tutor (pare o mare) o representant legal, el qual haurà 
d'acreditar aquesta condició. 
 
5.- Bitllets.  
 
Les partcipacions o bitllets seran posats a la disposició de la clientela dels comerços que partcipen en 
aquesta campanya a partir del  l'15 de juliol fins al 30, ambdós inclusivament. Els bitllets disposaran 
d'espai reservat perquè la persona partcipant emplene amb les dades següents: Nom, Connom, dni, i 
telèfon. 
 
Aquells bitllets que no continguen algunes d'aquestes dades seran NULS. Serà imprescindible que els 
comerciants segellen les paperetes del talonari que es distribueix, amb la fnalitat de poder donar a 
conèixer en quins comerços s'han dipositat els bitllets premiats al sorteig. De conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades, les dades personals facilitades per a partcipar en la campanya 
seran utlitzades exclusivament per a la fnalitat prevista en les presents bases. 
 
6.- Sorteig.  
 
Se celebrarà el dia 2 d'octubre a les 12:00 hores en el Centre de Formació Ocupacional. Si les persones 
premiades no es troben entre el públic en el sorteig, l'organització es posarà en contacte amb elles en 
el termini de 24 hores a partr de la realització del sorteig per comunicar-los el premi.  
S'extrauran uns altres dos bitllets de reserva donat cas que no es puga contactar amb les persones 
premiades. 
 
7.- Lliurament dels premis.  
 
Tindrà lloc a l'Agència de Foment de la Innovació Comercial. L'organització es posarà en contacte amb 
les persones premiades, les quals hauran d'aportar el DÚI del titular . Donat cas que la persona 
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afavorida no poguera estar present, haurà de lliurar una autorització a una altra persona que puga 
recollir el premi. 
 
L'Ajuntament de Paiporta es reserva el dret de difondre el nom i la imatge de les persones premiades 
en qualsevol mitjà de comunicació que crega convenient durant el temps que considere necessari i 
sense realitzar compensació alguna. 
 
8.- Les compres es realitzaran en els comerços partcipants en la campanya de promoció comercial, 
segons llistat que facilitarà l'organització, des de l'endemà al lliurament dels premis fns al 27 d'octubre. 
Quan per circumstàncies no imputables a l'Ajuntament de Paiporta i no previstes en les bases ho 
justifiquen, l'Ajuntament podrà, pel seu compte, cancelalar, suspendre o modiicar totalment o 
parcialment la campanya, sense que açò genere dret a compensació alguna a favor dels comerciants o 
de les persones partcipants. 
 
A les presents bases i campanya li seran aplicables la legislació vigent sobre aquesta qüestó. Amb tot el 
que no estga previst, l'organització podrà resoldre o establir el criteri aplicable, tenint en compte que 
la solució ha d’inspirar l'esperit de la campanya. 
 
9.- Procediment de pagament   
 
Dels xecs als comerços on s'han realitzat les compres partcipants en la campanya: els comerços que 
han sigut receptors dels xecs o vals de compra presentaran en l'ofcina ÚNICA de l'Ajuntament , amb 
data màxima 3 de novembre, els xecs amb els quals s'han realitzat les compres, aportant a aquests 
efectes la documentació següent: - 
 
-Solalicitud d'instància en la qual igure el número de compte bancari de què és ttular el comerç. 
-Fotocòpia del DÚI o CIF, segons corresponga. - 
-Xec regal premiat. - Tiquet de compra.” 
 
 


