
Alfarràs, març 2023  
AJUNTAMENT ALFARRÀS  

BASES 3ª CAMPANYA COMERÇ AJUNTAMENT ALFARRÀS  

 
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alfarràs, s’ha impulsat la 3a 

campanya per promoure i potenciar el comerç local premiant la fidelitat a la compra de 

proximitat.  

OBJECTIU  

L’objecte d’aquest concurs és contribuir amb el comerç local i impulsar que es compri al 

nostre municipi. Promovent l’ús d’EURRÀS perquè els diners que s’invertiran en aquesta 

campanya, es quedin al poble.  

PARTICIPANTS  

Podrà participar-hi tothom qui vulgui major de 18 anys. El fet de participar-hi implica 

l’assumpció de les presents bases, sense reserves.  

COM PARTICIPAR 

Podrà participar tothom qui porti segellat el passaport de comerç que es lliurarà a les oficines 

municipals, amb 5 segells de comerços diferents d’Alfarràs. La compra, consumició o 

contractació mínima perquè es pugui segellar el passaport per comerç o establiment és de 

10€.  

A partir del 20 de març de 2023 fins a esgotar les existències de 1.200 €.   

BASES  

Per cada passaport omplert amb els 5 segells pertinents que es presentin a partir del 20 de 

març de 2023 fins esgotar els 1.200 €, l’Ajuntament d’Alfarràs farà l’entrega de 20 EURRÀS.  

- Es poden recollir els passaports de comerç a les oficines municipals en horari de 

dilluns a divendres de 10 a 13 h.  

- Es podrà participar 1 vegada per persona.  

- S’haurà de fer l’entrega presencialment de passaport omplert a les oficines de 

l’Ajuntament.  

- No s’acceptaran autoritzacions de tercers.  

- Els tiquets han de ser de 5 establiments diferents de comerços d’Alfarràs.  

- L’import mínim de cada compra per poder aconseguir un segell serà de 10 €.  

- El termini per presentar els tiquets a l’Ajuntament serà a partir del 20 de març de 2023 

fins que s’esgotin les existències.  

- Els establiments només podran segellar el passaport, en 

compres/contractacions/consumicions fetes a partir d’aquesta data, 23 de març de 

2023.  

- Es donarà a canvi de presentar el citat passaport omplert i de l’oportuna revisió, un 

bitllet de 20 EURRÀS que es podrà gastar als comerços d’Alfarràs.  

- L’Ajuntament d’Alfarràs destinarà un màxim de 1.200 € per aquesta campanya. Es 

respectarà l’ordre estricte de presentació dels passaports.  

- Unilateralment, l’Ajuntament es reserva el dret d’interpretació de qualsevol dubte que 

es presenti respecte al funcionament de la campanya, tot respectant les valoracions 

del present avís legal.  

- L’entitat organitzadora és l’Ajuntament d’Alfarràs amb seu a l’Avinguda Catalunya, 

16, 25120 Alfarràs.  


