
  

  

BASES CAMPANYA SORTEIG 2019  

“ COMPRAR EN EL COMERÇ LOCAL TÉ PREMI” 
 
Base primera:  Definició de l'objecte  
L'objectiu d'aquesta campanya és promocionar, dinamitzar i activar el petit i mitjà comerç 
així com incentivar les compres i premiar la fidelitat dels clients que realitzin les seves 
compres en els establiments comercials del municipi de Roda de Berà.  
 
Base segona: Requisits dels participants  
Podran participar en aquesta promoció qualsevol establiment comercial amb domicili social 
o sucursal oberta en el municipi de Roda de Berà que mostri el seu desig a participar en la 
mateixa mitjançant la col·locació del material publicitari facilitat per l'Ajuntament en els 
seus aparadors i accepti la totalitat de les bases contingudes en aquesta. 
De la mateixa manera formarà part de la campanya tota persona física que, sent major 
d'edat, efectuï una compra en els comerços participants. No podran participar els familiars 
directes dels titulars dels comerços participants així com els empleats d'aquests.  
 
Base tercera: Publicitat de les bases i convocatòria  
L'Ajuntament de Roda de Berà donarà publicitat de la present campanya a través de la seu 
electrònica de l'Ajuntament, en els Taulers d'anuncis Municipals i a la Radio Municipal  
  
Base quarta: Durada de la campanya  
Per a participar en la Campanya Sorteig 2019 “Comprar en el comerç local té premi”, n'hi 
ha prou amb realitzar una compra en un dels comerços participants en la campanya durant 
el període comprès entre el dia 1 i 15 de desembre 2019, ambdós inclosos. 
 
Base cinquena: Participació en la campanya  
Per a participar en aquesta campanya, els clients dels comerços hauran de guardar els 
tiquets de les compres realitzades entre el dia 1 i 15 de desembre, aquest darrer dia, fins a 
les 14:00 hores, a les botigues adherides a la campanya. A la banda de darrere del tiquet 
de compra, els participants hauran d'escriure el seu nom, cognoms i telèfon de contacte. 
Una vegada emplenat es podrà introduir a l'urna que es dipositarà el dia 15 de desembre al 
poliesportiu municipal, coincidint amb la festa d'entitats municipals. 
Els tiquets dipositats   hauran de portar el segell  de l'establiment en el qual s'han realitzat 
les compres i en el que sigui visible el nom de l'establiment  
 
Base sisena: Premi: 
El premi consistirà en el sorteig, entre els tiquets dipositats a l’urna,  de 5 lots de Nadal 
valorats en 30 euros. 
 
Base setena: Sorteig    
El sorteig es realitzarà el dia 15 de desembre a les 15:00 h al pavelló poliesportiu 
municipal. Començarà amb l'extracció de cinc tiquets guanyadors de l’urna.  Els 
participants  hauran d’estar presents en aquest acte per ser beneficiaris del premi. En el 
cas de no estar present es procedirà a l'extracció d'un nou tiquet  fins al lliurament dels 5 
premis. 
 
Base novena: Modificació de les bases i suspensió del sorteig  
Quan circumstàncies no imputables a l'Ajuntament de Roda de Berà i no previstes en 
aquestes bases ho justifiquin, aquest podrà, pel seu sol arbitri, cancel·lar, suspendre o 
modificar totalment o parcialment el sorteig sense que això generi dret de cap 
compensació a favor dels comerciants o participants  
 
 
 



  

  

Base desena: Acceptació de les bases  
La simple participació en la campanya 2019 “Comprar en el comerç local té premi” 
comporta la total acceptació de les presents bases, motiu pel qual la manifestació en el 
sentit de no acceptació implicarà l'exclusió del participant  i  a conseqüència d'això 
l'Ajuntament de Roda de Berà quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta en 
aquest participant.  
 
Base onzena: Protecció de dades  
En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, l’informem que les dades personals proporcionades pels participants en el sorteig 
s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar la participació en 
el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i 
utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, sense que en 
cap cas puguin ser utilitzades per a altres finalitats o cedides. 
 
El responsable del tractament de dades és l'Excm. Ajuntament de Roda de Berà (C/ Joan 
Carles I, 15 Roda de Berà), al qual es podran dirigir les persones interessades per a 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei. 
Les dades dels guanyadors amb inclusió expressa de la imatge presa a l’acte d’entrega 
dels premis podran ser publicades a la pàgina web municipal i a les xarxes socials de 
l’Ajuntament amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment. 
 

 


