PRIMERA.- FINALITAT DE LA CAMPANYA
La crisi sanitària provocada pel brot de COVID-19, s'està transmetent a l'economia i a la
societat, afectant tant l'activitat productiva com a la demanda i al benestar dels ciutadans.
L'economia s'està veient afectada per diversos canals, atesa l'evolució temporal i
geogràfica del brot de COVID-19. És per això que la prioritat absoluta en matèria
econòmica d'aquest Ajuntament, en aquest context, radica a protegir, preservar i donar
suport al teixit productiu i social per a minimitzar l'impacte i aconseguir que es produïsca al
més prompte possible un rebot en l'activitat.
Per això, a través d'aquesta campanya de dinamització econòmica es pretén atenuar
l'impacte econòmic del Covid-19 impulsant l'activitat econòmica en el terme municipal de
Pedreguer, contribuint a facilitar a les empreses la reactivació de la seua activitat
econòmica que afavorisca al manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació.
SEGONA.- OBJECTE
L'objecte d'aquesta promoció és dinamitzar les vendes dels establiments participants. A
través de la mateixa, els clients obtindran un rasca i guanya realitzant qualsevol compra.
L'objectiu d'aquesta campanya és incentivar el consum, augmentar les vendes, fidelitzar i
captar nous clients, fomentar l’associacionisme empresarial, així com sensibilitzar als
consumidors de la importància de mantindre el comerç local de Pedreguer.
TERCERA.- ORGANITZADORS
Aquesta campanya està organitzada per l'Ajuntament de Pedreguer en col·laboració de
l'agència AFIC-CREAMA i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Pedreguer (ACEP).

QUARTA.- ACCIÓ PROMOCIONAL
Vine a comprar i consumir en els establiments de Pedreguer i et sorprendràs.
Per cada compra que realitzes a Pedreguer el comerciant et donarà un rasca perquè
pugues aconseguir premis en els establiments participants.
Hi haurà rasques amb Premi que consistirà en descomptes en els establiments participants
en la campanya per valor de 10, 25 i 50€.
A més a més, amb els rasques sense premi podràs participar en el sorteig d’obsequis que
l’Associació de Comerciants i Empresaris de Pedreguer (ACEP) realitzarà una vegada
finalitzada la campanya. Per poder participar en el sorteig hauràs de dipositar el rasca
sense premi (afegint el teu nom i telèfon) a una de les urnes habilitades que s’ubicaran a la
Casa Cultura, Creama i Ajuntament de Pedreguer.
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BASES CAMPANYA RASCA I GUANYA 2020 A PEDREGUER

CINQUENA.- ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta promoció qualsevol empresa que tinga el seu establiment
situat en el terme municipal de Pedreguer i estiga adherida a l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Pedreguer (ACEP).
Per a poder participar haurà de presentar la sol·licitud (annex 1) en l’Ajuntament, situat en
carrer Ajuntament, núm. 7 de Pedreguer o a través de la seu electrònica
https://pedreguer.sedelectronica.es/info.0. El termini per a presentar la sol·licitud serà de 10
dies hàbils a partir del dia de publicació d'aquestes bases i la convocatòria en el tauló
digital
de
l'Ajuntament
i
en
les
web
municipals
www.pedreguer.es
i
www.pedreguer.portaldelcomerciante.com
La sol·licitud de participació s'efectuarà mitjançant el model normalitzat que s'adjunta en
l'ANNEX I, que es podrà descarregar de la pàgina web de l'Ajuntament de Pedreguer
www.pedreguer.es i www.pedreguer.portaldelcomerciante.com
Només es podrà presentar una sol·licitud per establiment. La presentació de més
sol·licituds es procedirà a la inadmissió d'aquestes.

SEXTA.- BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA
Seran beneficiaris d'aquesta promoció, totes les persones majors d'edat que realitzen
compres en algun dels comerços adherits a la promoció. La compra mínima serà establida
per cadascun dels comerços a la seua conveniència i a criteri de cada comerciant es farà
lliurament d'un o diversos bitllets “RASCA I GUANYA”, als clients que realitzen compres
durant el període que dura la campanya. Serà indispensable realitzar una compra mínima
en qualsevol dels establiments de Pedreguer adherits a la promoció.

L'inici, així com la duració de la promoció s'acordarà amb l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Pedreguer (ACEP) i es comunicarà a cadascun dels participants a través
del fullet divulgatiu de la campanya.
L'Ajuntament de Pedreguer es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar
la duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seua finalització, sempre que
existisquen causes que així ho justifiquen.
Així mateix, l'Ajuntament de Pedreguer es reserva el dret a evitar que sobre aquesta acció
s'establisquen sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions
administratives i legals que estime oportunes.
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SETENA.- DURACIÓ I ÀMBIT

HUITENA.- DESCRIPCIÓ DE LES TARGETES RASCA I GUANYA I PREMIS
CORRESPONENTS
Las targetes objecte de l'actuació promocional estan classificats pels següents tipus de
“rasca i guanya”:


Targetes rasca i guanya “Descomptes”

Hi haurà 3 tipus de targetes: “Descomptes de 10€”, “Descomptes de 25 €” i
“Descomptes de 50€”.
Condicions Descomptes de 10 €:
 Els rasques no seran acumulables.
 Validesa fins a la data de finalització de la campanya.
 Per a canviar en pròxima compra per import igual o superior a 10 €.
 Canviable únicament en l'establiment que figura en el rasca i guanya.
Condicions Descomptes de 25 €:
 Els rasques no seran acumulables.
 Validesa fins a la data de finalització de la campanya
 Per a canviar en pròxima compra per import igual o superior a 25 €.
 Canviable únicament en l'establiment que figura en el rasca i guanya.
Condicions Descomptes de 50 €:
 Els rasques no seran acumulables.
 Validesa fins a la data de finalització de la campanya
 Per a canviar en pròxima compra per import igual o superior a 50 €.
 Canviable únicament en l'establiment que figura en el rasca i guanya.


Targetes rasca i guanya “Sense descompte”

“No has obtingut descomptes. Posa nom i telèfon i participa al sorteig d’obsequis
que realitzarà ACEP al finalitzar la campanya. Segueix comprant a Pedreguer. Gràcies.
NOVENA.- OBLIGACIONS
PROMOCIÓ

PER

ALS

ESTABLIMENTS

PARTICIPANTS

EN

LA

A l'efecte de realització de la campanya, l'Organització els facilitarà un cartell promocional
que hauran de col·locar en l'aparador del seu establiment en un lloc visible.
També se'ls farà lliurament de fullets amb l'explicació del funcionament de la campanya,
així com un llistat dels establiments participants en aquesta. Haurà de fer difusió dels
mateixos entre els seus clients.
Els rasques que es realitzen seran repartits a parts iguals entre tots els establiments
participants. El comerciant haurà d'entregar aquests rasques a tots els seus clients que
realitzen compres durant el període que dura la promoció. No es podrà entregar rasques
una vegada finalitzada la campanya.
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Tindran la llegenda de :.

L'establiment es compromet a acceptar les Targetes rasca i guanya “Descomptes”
(Veure base Huitena) que li entreguen els clients, sempre que realitzen alguna compra en
el seu establiment per import superior al valor del descompte. En cas que la compra siga
per un import inferior al premi del rasca, no es reembossarà la diferència, perdent-se pel
client la part no canviada del Rasca Guanya.
Els rasca-guanya premiats quedaran en poder del titular de l'establiment en el qual es va
canviar el mateix. Una vegada finalitzada la campanya, l'establiment tindrà un termini de 10
dies hàbils per a presentar la factura i els rasca-guanya premiats. Caldrà posar-se en
contacte amb AFIC-CREAMA per a conèixer les instruccions a seguir perquè l'Ajuntament
de Pedreguer reembosse els rasques canviats per l'establiment. (Important: Cal guardar
els Rasca i Guanya premiats, serà el justificant per a cobrar els diners al final de la
campanya que haurà d'anar acompanyat a la factura corresponent).
Tots els establiments participants en la campanya rebran el mateix import destinat als
rasques descompte
Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'un Rasca Guanya, l’Ajuntament
de Pedreguer es reserva el dret de retirar el mateix 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 rasca objecte de sospita sense acceptar-ho com a mitjà de
pagament entregant-li-ho 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 de
Pedreguer quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció.
L'Ajuntament de Pedreguer es reserva igualment el dret d'excloure de la promoció, i, per
consegüent, del lliurament del premi, a aquell/es participant/s que, al seu entendre, hi
haguera/n participat en la mateixa de manera incorrecta.

El participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les BASES de la present
promoció. L’ incompliment d'alguna de les BASES donarà lloc a l'exclusió del participant de
la present promoció.
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es
realitzarà una interpretació atés l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat la promoció. Per
motius raonats l'organització podrà modificar les presents bases una vegada començada la
promoció.
Les bases estaran disponibles durant el període en el qual estiga vigent la promoció en la
pàgina Web: https:// pedreguer.portaldelcomerciante.com/

ONZENA.- 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
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DESENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

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 (A.E.P.D.), S'INFORMA:
Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vosté, són incorporats a un fitxer
de titularitat pública el responsable de la qual i únic destinatari és AFIC CREAMA
Pedreguer.
La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir-li serveis d'informació i
assessorament del seu interès, relacionats amb el comerç, l'ocupació i l'emprenedoria
local. Aquests serveis, se li podran oferir de manera presencial o mitjançant mitjans
electrònics.
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la
normativa, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap concepte són
cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment
del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals fora
imprescindible
per
a
la
correcta
prestació
del
servei.
Vosté, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i
portabilitat, indicant-ho per escrit i adjuntant una còpia del seu DNI, a Afic Pedreguer, Av.
Alacant, 3 – 03750 Pedreguer.

DOTZENA.- DRET D'ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES

Pedreguer
L’ALCALDE
Sergi Ferrús Peris
(signatura digital)

Pàgina 5 de 6
Av. Alacant, nº 3 · 03750 Peddreguer · Alacant · Tel: 96 645 72 94
rjfornes@creama.org· http://pedreguer.portaldelcomerciante.com

Codi Validació: 9FZGLJ9T479XY9SKPWMXH2RSN | Verificació: https://pedreguer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

La Organització es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que
defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la
present Promoció.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA
RASCA I GUANYA 2020 A PEDREGUER
D./Sra.____________________________________________, amb DNI_____________
com a representant de l'empresa_____________________________________________
SOL·LICITE
Participar en la campanya Rasca i Guanya 2020 a Pedreguer, organitzada per l'Ajuntament
de Pedreguer en col·laboració d’AFIC-CREAMA i ACEP.
Declare sota la meua responsabilitat:
 Conéixer les bases de la campanya i accepte el contingut d'aquestes.
 Que pertany a l’ACEP
 Que complisc amb tots els requisits per a poder participar establits en les
bases, especialment amb els quals regeixen la base cinquena.

DADES DE CONTACTE
Persona de contacte
Telèfon
Email
SOL·LICITE que els meus Rasques descompte siguen de (marcar 1 opció)

10€

25€

50€

Signe la present, a Pedreguer a ___ de ______________ de 2020
A fi a 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 (A.E.P.D.),
S'INFORMA:
Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vosté, són incorporats a un fitxer de titularitat pública el responsable de la qual i únic destinatari és
AFIC Pedreguer.
La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir-li serveis d'informació i assessorament del seu interés, relacionats amb el comerç, l'ocupació i
l'emprenedoria local. Aquests serveis, se li podran oferir de manera presencial o mitjançant mitjans electrònics.
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la normativa, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap
concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells
casos en els quals fora imprescindible per a la correcta prestació del servei.
Vosté, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, indicant-ho per escrit i adjuntant una còpia del seu DNI, a
Afic Pedreguer, Avinguda Alacant, 3 – 03750 Pedreguer.
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DADES EMPRESARIALS
Empresa
Nom comercial
NIF/CIF
Domicili establiment
Localitat
Pàgina web
Email
Telèfon

