AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
BASES DE LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL “RASCA I GUANYA”

1. Objecte de la campanya
La crisi sanitària provocada pel COVID-19 està tenint afecte tant a l’activitat
productiva i econòmica com en la demanda i el benestar dels ciutadans. És
per això que a través d’aquesta campanya es pretén atenuar l’impacte
econòmic del COVID-19 impulsant l’activitat econòmica a la Pobla de Segur
dinamitzant les vendes en els establiments participants
2. Organitzador
Aquesta campanya està organitzada per l’Ajuntament de la Pobla de Segur,
amb NIF P2521300J i amb domicili a l’Avinguda Verdaguer, 35, 25500, la Pobla
de Segur.
3. Durada
1. Aquesta iniciativa es desenvoluparà durant la campanya de Nadal. Els
comerços podran repartir les butlletes per rascar del 19 de desembre al 5
de gener, o fins a fi d’existències de les 7.700 butlletes.
2. Els/les afortunat/des dels descomptes els podran gastar fins el 31 de gener.
3. L'Ajuntament de la Pobla de Segur es reserva el dret a suspendre, ajornar,
cancelꞏlar o modificar la duració de la promoció en qualsevol moment
anterior a la seva finalització, sempre que existeixin causes que així ho
justifiquen.
4. Àmbit territorial
En aquesta promoció podran participar totes les persones físiques, majors de
16 anys, que compleixin els requisits establerts en les presents bases.
5. Premis
1. Entre tots els establiments participants a la campanya es distribuiran 7.700
butlletes.
2. D’aquestes butlletes, 2.079 estaran premiades amb descomptes de 5€, 10€
i 15€
6. Mecànica i descripció de la promoció
1. Cada negoci adherit a la campanya podrà establir quin ha de ser l’import de
compra mínim per rebre una butlleta per rascar.
2. En cas d’obtenir un dels descomptes, s’haurà de bescanviar al mateix
establiment en una futura compra.
7. Obligacions per als establiments participants
1. L’Ajuntament facilitarà als establiments un cartell promocional que hauran
de colꞏlocar a l’aparador de l’establiment en un lloc visible.
2. També se’ls facilitarà les bases de la campanya, així com un llistat dels
establiments participants a la campanya.
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3. Els talonaris amb les butlletes seran repartits a parts iguals entre tots els
establiments participants. Els comerciants hauran d’entregar una butlleta a
tots els clients que realitzin compres per l’import mínim establert per cada
negoci, i durant el període que dura la promoció, o fins a acabar amb les
butlletes.
4. L’establiment es compromet a acceptar els vals de descompte
corresponents als premis que li puguin entregar els clients, sempre que
realitzin alguna compra en el seu establiment i sigui abans del 31 de gener.
5. Fins el 15 de febrer, els comerços i serveis que hagin bescanviat algun val
de descompte els hauran de lliurar a Tresoreria de l'Ajuntament per tal que
es bonifiqui la quantitat avançada
8. Acceptació de les bases
El participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases de
la present campanya. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a
l’exclusió del participant de la present campanya. Per motius raonats,
l’Ajuntament es reserva el dret de modificar les bases una vegada la campanya
ja hagi donat inici. Durant el període de vigència de la campanya, aquestes
bases estaran disponibles a la pàgina web: www.lapobladesegur.cat
9. Tractament de dades personals
D'acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que
les seves dades seran tractades per gestionar la seva solꞏlicitud. El
responsable del tractament és l'Ajuntament de la Pobla de Segur. La base
jurídica és el consentiment de l'interessat. Les seves dades podran ser cedides
a altres Àrees de l'Administració, i/o institucions per poder dur a terme la gestió
d'aquest tràmit. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al
web www.lapobladesegur.cat. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir
els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de
les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Ajuntament de la Pobla de
Segur, a l'adreça Av. Verdaguer, 35, 25500, La Pobla de Segur (Lleida),
mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica.

