
 

 
 

AQUEST NADAL, COMPRAR A LLAGOSTERA TÉ PREMI 

FAQ’s  
Aquest any tornem a realitzar la campanya “Aquest Nadal, comprar a Llagostera té premi” en 
col·laboració amb la Unió de Botiguers de Llagostera. Donarem 20 euros de compra gratuïta entre les 
primeres 500 persones que justifiquin 150 euros de despesa amb compres fetes en negocis de 
Llagostera (excloses grans superfícies i benzineres) entre el 15 de desembre de 2022 i el 6 de gener 
de 2023. 

Seguidament, entre el 10 i el 17 de gener de 2023, i en horari de 10 a 14 h, es podran demanar 
presencialment els vals de compra a l’edifici de l’Estació. Un cop es justifiqui la despesa, la majoria 
d’edat i l’empadronament a Llagostera, s’enduran els xecs (un de 10€, i dos de 5€). En cas que la 
persona beneficiària no li anés bé aquest horari, serà possible delegar la gestió presencial en una 
altra persona mitjançant l’imprès de delegació adjunt. 

 

1. Quan es pot demanar la targeta? 
 

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 10 i el 17 de gener de 2023 ambdós inclosos. 

 

2. Com es pot fer la sol·licitud i en quin horari? 
 

Es pot fer presencialment a l’edifici de l’Estació de 10 a 14 h. És possible delegar el tràmit a una altra 
persona mitjançant el formulari de delegació.  

 

3. Què s’ha d’aportar amb la sol·licitud? 
 

La sol·licitud ha d’estar acompanyada de la còpia del DNI i els tiquets de compra. Aquests han de ser 
de negocis de Llagostera, de despreses efectuades entre 15 de desembre de 2022 i el 6 de gener de 
2023 (excloses grans superfícies i benzineres). 

Tant la sol·licitud com el formulari de delegació estaran disponibles a l’oficina de l’Estació.  

 

4. Què es té en compte per a atorgar les targetes-vals de compra? 
 

Que la persona que sol·licita justifiqui 150 euros de compra a establiments de Llagostera (excloses 
grans superfícies i benzineres) entre el 15 de desembre de 2022 i el 6 de gener de 2023. 

Que sigui major d’edat i empadronat/da a Llagostera. 

Que en el moment de fer la sol·licitud a l’oficina de l’Estació hi hagi existències de targetes-vals de 
compra. 

 



 

 
 

5. Totes les persones que demanen les targetes-vals de compra l’obtindran? 
 

No, hi ha un màxim de 500 beneficiaris. Cada persona obtindrà 20€ en paquets de targetes-vals de 
compra (un val de 10€ i dos vals de 5€), s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir els 500  
paquets de vals promocionals.  

Rebran la targeta les primeres 500 sol·licituds rebudes correctament, és a dir amb DNI, tiquets, i si 
s’escau formulari de delegació, correctament emplenats i signats. Les sol·licituds incompletes o 
incorrectes quedaran invalidades i perdran el torn. 

 

6. Si justifico més de 150 euros, tindré més opcions d’obtenir la promoció? 
 

No, n’hi ha prou justificant un total de 150 euros de compra entre el 15 de desembre de 2022 i el 6 
de gener de 2023 (excloses grans superfícies i benzineres). 

 

7. Quants paquets de vals-targetes es poden demanar per persona? 
 

Un paquet de targetes per import de 20 euros (consistent en una targeta de 10€i dos de 5€) per 
persona major d’edat empadronada a Llagostera. 

 

8. Què passa després de presentar la sol·licitud? 
 

El dia que es fa la sol·licitud a l’oficina de l’Estació (entre el 10 i el 17 de gener de 2023 de 10 de 14 h) 
es farà entrega dels vals de compra de 20 euros (un val de 10€ i dos vals de 5€). Sempre que hi hagi 
targetes disponibles i es compleixin tots els requisits.  

 

9. Quan i a on em puc gastar les targetes-vals de compra? 
 

Les targetes-vals de compra s’han de gastar entre el 31 de gener i el 28 de febrer 2023. Les targetes 
perdran validesa a partir del dia 1 de març de 2023. 

Les targetes-vals de compra s’han de gastar en els comerços adherits a la campanya, en el moment 
de rebre els vals se’ls facilitarà una llista d’aquests negocis.  

 

10. Puc demanar canvi si no arribo a gastar l’import de cada val? 

No, les targetes-vals de compra no podran generar dret a rebre diners en efectiu per concepte de 
canvi. La persona beneficiària haurà d’efectuar una compra en els comerços adherits a la campanya 
de com a mínim l’import del val que desitgi fer servir (els vals es poden fer servir conjuntament o 
separadament). 

	


