BASES REGULADORES PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA COMERCIAL
'20.000 RAONS PER COMPRAR A CENTELLES’
1. FINALITAT DE LA CAMPANYA
La crisi sanitària provocada pel brot de COVID-19 s'està transmetent també a l'economia
i a la societat, afectant tant l'activitat productiva com la demanda i el benestar de la
ciutadania. L'economia es veu afectada per diversos canals per l'evolució temporal i
geogràfica del brot de la pandèmia. És per això que en aquest context la prioritat absoluta
en matèria econòmica de l’Ajuntament radica en protegir, preservar i donar suport al teixit
productiu i social per a minimitzar l'impacte.
Per això, a través d'aquesta campanya de dinamització comercial es pretén pal·liar
l'impacte econòmic del Covid-19 impulsant l'activitat econòmica en el terme municipal de
Centelles, contribuint a facilitar als comerços i serveis la reactivació de la seva activitat
que afavoreixi el manteniment del sector comercial.
2. NATURALESA JURÍDICA
L’Ajuntament emmarca la concessió d’aquests premis en l’activitat de foment de les
entitats locals i el seu tractament serà el que correspon a les subvencions.
L’article 24 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de
17 de juny de 1955, assenyala que es considera subvenció qualsevol auxili directe o
indirecte, valorable econòmicament, a expenses de les entitats locals, que atorguin les
corporacions i, entre altres, les beques, primes, premis i demés despeses d’ajuda
personal.
La regulació bàsica de la matèria es troba en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i resulta vigent la consideració dels premis com a subvencions, atès
l’estipulat.
Aquestes bases s’emmarquen en la legislació esmentada i, subsidiàriament, per les
restants normes de dret administratiu que corresponguin.
3. OBJECTE
L'objecte d'aquesta campanya és dinamitzar les vendes en els establiments comercials i
de serveis de tot el municipi de Centelles.
La campanya consisteix a comprar en els establiments comercials i de serveis de
Centelles, en els quals s’obtindrà una targeta que s’haurà de segellar a 4 establiments
diferents en el moment de la compra i així entraran en el sorteig de diferents premis i/o
vals per tornar a comprar en els establiments durant el mes de gener i febrer de 2021.
L'objectiu d'aquesta campanya és incentivar el consum, augmentar les vendes, fidelitzar
i captar nova clientela, així com sensibilitzar a les persones consumidores de la
importància de mantenir el comerç local de la població.
4. ORGANITZADOR
Aquesta campanya està organitzada per l'Ajuntament de Centelles.

5. ACCIÓ PROMOCIONAL
Qualsevol persona major d'edat que realitzi compres en els establiments participants en
aquesta campanya del comerç rebrà una targeta que haurà de segellar a 4 establiments
diferents de Centelles per tal d’aconseguir els premis i/o vals.
Aquests premis i vals es podran intercanviaran a qualsevol establiment comercial i de
serveis de Centelles que tinguin el cartell identificatiu de la campanya.
6. ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
Podrà participar en aquesta promoció qualsevol establiment comercial i de serveis de
Centelles que accepti el cartell identificatiu de la campanya.
S’enviarà un correu electrònic als diferents establiments informant de la present
campanya, entenent la seva participació en aquesta si no manifesten el contrari.
7. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA CAMPANYA
Seran beneficiàries d'aquesta promoció totes les persones majors d'edat que realitzin
compres en algun dels establiments comercials i de serveis que tindran el cartell en un
lloc visible de la botiga.
8. DURACIÓ I ÀMBIT
La duració de la campanya és del 15 de novembre de 2020 fins el 6 de gener de 2021.
Cada establiment habilitarà una urna per dipositar les targetes omplertes amb les dades
de la persona que participa a la campanya. Igualment, l’Ajuntament i el Servei de
Promoció Econòmica habilitaran una urna on els diferents establiments dipositaran els
cartrons per participar en el sorteig dels premis i vals.
A l'urna es podran dipositar totes les targetes omplertes amb les dades personals de les
persones que participin a la campanya
El termini per dipositar les targetes a les urnes serà el dia 8 de gener de 2021.
L'Ajuntament es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la duració de
la promoció en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que existeixin
causes que així ho justifiquin.
Així mateix, l'Ajuntament es reserva el dret a evitar que sobre aquesta acció s'estableixin
sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions administratives i
legals que cregui oportunes.

9. DESCRIPCIÓ DELS PREMIS I DELS VALS

9.1. Premis: Hi ha 7.000 euros distribuïts en 38 premis de diferents imports:
9.1.1. 20 premis de 100 euros
9.1.2. 10 premis de 200 euros
9.1.3. 5 premis de 300 euros

9.1.4. 3 premis de 500 euros
9.2. Vals: Hi ha 13.000 euros distribuïts en 260 vals de 50 euros.

El dissabte 9 de gener hi haurà el sorteig dels premis i dels vals d'entre totes les targetes
dipositats a l’urna, i s’anunciarà per la web i xarxes socials municipals. L'Ajuntament es
posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el telèfon de contacte.
El sorteig hi assistirà l’alcalde i/o el regidor de promoció econòmica i comerç en què
donarà fe el secretari de la corporació assistit pel tècnic de promoció econòmica.
Els imports dels premis s'entregaran amb vals de compra, els necessaris per assolir
l'import total del premi adjudicat, i l'import de cada val de compra serà de 50 euros.
Condicions d'aquests vals de compra:
o No es poden canviar per diners en efectiu.
o Cada val de compra s'ha de gastar en la seva totalitat en una sola compra.
o Solament s’admetran en els establiments de Centelles que tinguin el cartell de la
campanya en un lloc visible.
La data límit per gastar els premis i els vals és el 28 de febrer de 2021.
En el cas de no haver reclamat el premi i/o els vals, passada aquesta data, es perdrà el
dret a gaudir-ne.

10. OBLIGACIONS PER ALS ESTABLIMENTS QUE PARTICIPIN EN LA CAMPANYA
L'Ajuntament els facilitarà un cartell promocional de la campanya que hauran de col·locar
en un lloc visible.
També els lliurarà les bases, així com les targetes que caldrà lliurar a la clientela perquè
les segellin.
Les targetes que han de segellar els establiments comercials i de serveis es repartiran
entre tots els establiments participants. Cada comerç haurà de lliurar cartrons a tota la
seva clientela.
L'establiment es compromet a acceptar els vals de compra de la campanya '20.000 raons
per comprar a Centelles' que li lliuraran, sempre que es realitzi alguna compra en el seu
establiment.
En cas que la compra sigui per un import inferior al valor del val de compra, no es
reembossarà la diferència i el/la client/a perdrà la part no canviada del val.
Els vals de compra utilitzats quedaran en poder del/de la titular de l'establiment en el qual
s'ha fet el pagament. S’haurà de posar en contacte amb l'Àrea de Promoció Econòmica
per a conèixer les instruccions a seguir perquè l'Ajuntament li reemborsi els vals de
compra canviats a l'establiment. (Important: Cal guardar els vals de compra canviats,
seran els justificants per a cobrar els diners).

Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'un val de compra, l'Ajuntament
es reserva el dret de retirar-lo de la circulació i posar en marxa les mesures sancionadores
pertinents. Així mateix, el comerç, davant aquesta situació, es quedarà en el seu poder el
val de compra objecte de sospita, sense acceptar-lo com a mitjà de pagament i l’entregarà
a l'Ajuntament.
La participació en aquesta campanya pressuposa la acceptació íntegra de totes les
clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de l'Ajuntament quant
a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la campanya.
L'Ajuntament es reserva igualment el dret d'excloure de la campanya, i, per consegüent,
del lliurament del premi, a aquells establiments que hi hagin participat de manera
incorrecta.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
L’establiment participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases
de la campanya. L'incompliment d'alguna d’elles donarà lloc a l'exclusió de la campanya.
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació d’aquestes bases es realitzarà
una interpretació d’acord amb l'esperit i la finalitat per a la qual es va crear la campanya.
Per motius raonats, l'organització podrà modificar les bases una vegada començada la
campanya.
Durant el període vigent de la campanya les bases estaran disponibles a la pàgina web
de l’Ajuntament: https://www.centelles.cat

12. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La quantia per a la realització de l’objecte d’aquestes bases serà de 20.000 euros.
La despesa s’imputa al crèdit de l’aplicació pressupostària 241-2269902.

13. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
A fi de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD), s'informa:
La responsable i única destinatària de les dades de caràcter personal sol·licitades i
facilitades que s’incorporen a un fitxer de titularitat pública és l'Àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Centelles.
La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir serveis d'informació i
assessorament d’interès, relacionat amb el comerç i l’àrea relacionat amb el Servei de

Promoció Econòmica. Aquests serveis es podran oferir de manera presencial o mitjançant
mitjans electrònics.

14. DRET D'ELIMINACIÓ DE PARTICIPACIONS FRAUDULENTES
L'Ajuntament es reserva el dret d'eliminar justificadament qualsevol usuari/ària que
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la
campanya.
Si durant l'acció promocional qualsevol membre de l'organització comprovés o observés
que un/a participant intenta obtenir o obté tiquets de compra falsos o que intenta participar
de forma fraudulenta, la seva participació serà considerada automàticament no vàlida i
no podrà reclamar ni al·legar res a l’Ajuntament de la campanya '20.000 raons per
comprar a Centelles’.

15. DRETS D'IMATGE EN OPERACIONS DE PUBLICITAT I COMUNICACIÓ
El fet de participar en aquesta campanya suposa l'acceptació sense reserves de les bases
i les condicions de participació, les persones guanyadores accepten que se'ls facin
fotografies i consenten l'ús de la seva imatge perquè l'Àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament l'empri per a la difusió de la campanya.

