BASES DEL 1r CONCURS D’INSTAGRAM #FEMPOBLERDB PER DINAMITZAR EL COMERÇ
LOCAL I LA RESTAURACIÓ
1.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar al
concurs #FemPobleRdB que s’organitza a través de la xarxa social de fotografia Instagram.
Els objectius són dinamitzar l’activitat comercial local i l’hostaleria en un moment en què els petits
comerços del municipi han reobert després de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19.
Els vilatans o visitants del nostre municipi podran participar en una acció col·lectiva per donar a conèixer
els comerços del nostre municipi.
En aquesta ocasió el concurs està orientat a tots els petits establiments comercials i hostalers del
municipi.
El concurs consistirà en el sorteig entre els participants d’uns vals amb valor monetari que podran fer
servir per a comprar productes en els establiments adherits.
Cadascun dels establiments adscrit al concurs serà destinatari d'un dels vals lliurat als guanyadors. El
val serà descanviat posteriorment pel Departament d'intervenció de l'Ajuntament de Roda de Berà pel
seu valor en metàl·lic.
Aquest concurs està impulsat per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Els participants només podran ser guanyadors de dos vals en tota l’edició d’aquest concurs.
2.- CONVOCATÒRIA
La convocatòria es farà mitjançant l’exposició de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Roda
de Berà, als mitjans de comunicació locals que es considerin adients (web municipal, Instagram,
Facebook, Telegram, ràdio local, etc.). També a la Biblioteca Municipal i a l’Hotel d’Entitats, en el cas que
aquests espais s’hagin obert ja al públic.
3.- BENEFICIARIS
Participants:
Poden participar totes les persones que ho desitgin, sempre que hagin complert els 16 anys en el
moment de la convocatòria del concurs.
En el cas que el premiat sigui menor d’edat haurà d’anar acompanyat per un familiar major d’edat a
recollir el premi.
Establiments:

Podrà inscriure's qualsevol empresa, persona jurídica o persona física, que realitzi una activitat
econòmica en un establiment comercial o d'hostaleria en el terme municipal de Roda de Berà, enviant

un correu electrònic a l’adreça reactivat@rodadebera.cat, manifestant l'acceptació d'aquestes bases i la
seva voluntat de participar, seguint el model de l’annex I de les present bases.
La data límit d’inscripció pels establiments comercials que vulguin ser beneficiaris del vals de compra
serà el 18 de juny de 2020 (inclòs).
La relació d’establiments adherits serà publicada a partir del dia 19 de juny a les xarxes socials de
l’Ajuntament. Així, mateix, disposaran d’un distintiu que permeti identificar-los com a negoci participant
en la iniciativa
4.- FUNCIONAMENT
Participants:
És necessari per poder participar:
1. Ser seguidor de l’Ajuntament de Roda de Berà a Instagram: @ajrodadebera
2. Fer una foto dins de l’establiment comercial adherit a aquesta iniciativa. Els participants hauran
de capturar una imatge amb els seus telèfons mòbils, que permeti comprovar que es troben
físicament dins de l’establiment comercial, dels productes adquirits o bé el tiquet de compra o
qualsevols altre document o fotografia que acrediti el servei rebut.
3. Publicar la imatge al compte personal del participant i etiquetant el compte de l’Ajuntament.
4. Afegir-hi la ubicació de l’establiment o negoci.
5. Comentar la foto amb l’etiqueta del concurs #FemPobleRdB i etiquetar a @ajrodadebera
5.-TERMINI DE PARTICIPACIÓ I SORTEJOS
S'inclouran en el present concurs aquelles imatges publicades des de l’21 de juny de 2020 a les 00:00 h
fins al 2 d’agost de 2020 a les 23:59 h.
Es realitzaran sis sortejos diferents, els dilluns 29 de juny i 6, 13, 20 ,27 de juliol i 3 d’agost de 2020 a
les 12:30 hores.
En cada sorteig setmanal s’adjudicaran un numero concret de vals, que resultaran per l’aplicació de la
següent formula.
Nº d’establiments adherits al concurs
Nº de vals setmanals per sorteig = ---------------------------------------------------------------6
Els vals tindran un valor de 50 euros i validesa per a comprar o adquirir un servei en un establiment
concret.
L'import del val estarà fraccionat per a poder utilitzar-lo en diverses compres.
La data límit per descanviar els vals per productes serà el 15 de setembre de 2020.
Els noms dels guanyadors es publicaran el mateix dia del sorteig a les xarxes socials de l’Ajuntament.

6.- PREMIS
Totes aquelles imatges que compleixin els requisits establerts en aquestes bases entraran en el sorteig
de vals setmanals valorats en 50€ cadascun per poder gastar en qualsevol comerç de Roda de Berà
adherit al concurs.
La quantitat de premis a concedir setmanalment dependrà del nombre d’establiments que s’adhereixin
a la present campanya de la regidoria de comerç.
Els premis es podran recollir a les Oficines de Turisme de l’Ajuntament de Roda de Berà a la Plaça de
la Sardana, demanat cita prèvia.
7.- DRETS D’AUTOR I D’IMATGE
Els participants cediran a l'Ajuntament de Roda de Berà els drets de reproducció, distribució i
comunicació pública sobre les imatges, les quals podran ser utilitzades per promoure i dinamitzar
l'activitat comercial del nostre municipi.
Els participants assumeixen la responsabilitat d’haver obtingut, si s’escau, els drets d’imatge de les
persones que apareguin fotografies. Les imatges presentades al concurs no poden infringir drets d’autor
ni d’altres drets a tercers.
Les fotografies que incompleixin les bases establertes o que, fins i tot complint-les, puguin vulnerar els
drets de les persones o resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran desqualificades. Queda
reservat a l’Ajuntament de Roda de Berà el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia.
8.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions
que se’n deriven.
L'Ajuntament de Roda de Berà es reserva el dret de modificar aquestes bases si així ho exigís una causa
justificada.
9.- 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 concurs 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 per la gestió d’aquest concurs.
El participant accepta amb la seva participació la publicació de la seva imatge i el seu nom d’usuari de
la xarxa social amb qui participa per part de l’Ajuntament.
Aquesta informació serà accessible a tots els usuaris que accedeixin als mitjans o medis que
l’Ajuntament ho publiqui, i serà conservat de forma indefinida per motius d’arxiu i d’acord amb la legislació
d’arxivament aplicable.
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 revocar el consentiment (si
aquesta és la legitimació), exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o

portabilitat, adreçant-se per escrit o al Delegat de Protecció de Dades secretaria@rodadebera.cat. Cal
adjuntar-hi
una
fotocòpia
del
DNI
o
signar
el
correu
electrònic
amb
una
signatura electrònica reconeguda.
Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
10. PARTIDA PRESSUPOSTARIA
La dotació econòmica destinada a fer front a les despeses derivades d’aquesta iniciativa de la regidoria
de comerç és de 3000 euros, a càrrec de la partida pressupostària de promoció de comerç del pressupost
vigent.
Per a més informació:
Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Roda de Berà
Plaça de la Sardana
Regidoria de comerç de l’Ajuntament de Roda de Berà.
reactivat@rodadebera.cat

