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BASES  REGULADORES  DE  LA  CAMPANYA  “  VINE  A  PLAÇA  COMPRA  AL  
MERCAT  ”   

Objectiu

L'Ajuntament de Valls,  a través de la Regidoria de Comerç i  Turisme organitza,  la
campanya comercial  “Vine a plaça compra al mercat” amb l’objectiu de dinamitzar
les parades del Mercat de la Fruita i de la Verdura i els establiments que es troben en
l’entorn del mercat situats al Barri Antic de Valls, fent un sorteig de 20 cistelles plenes
de productes de temporada,  valorades en més de 100€,  i  de 3 carretons d’anar a
comprar plens de productes de temporada, valorats en més de 200€.

Funcionament de la campanya

Les parades del Mercat  de la  fruita  i  de la  verdura i  els  comerços de l’entorn del
Mercat adherits a la campanya repartiran unes butlletes que els clients podran segellar
quan facin una despesa de 5 € o més. S’han d’aconseguir tres segells de parades del
Mercat  de la  fruita i  la  verdura i  tres dels comerços  que es troben en l’entorn del
Mercat de Valls. Cada segell ha de ser d’un establiment diferent. 

Un cop emplenada la butlleta amb tots els segells, els participants podran dipositar-la
a la urna situada a l’Oficina de Turisme, al carrer de la Cort, 3. Tots els participants en
la campanya rebran un davantal de regal (només es donarà un davantal per persona i
fins exhaurir existències). Les persones podran participar tantes vegades com vulguin,
però només es podrà aconseguir un premi per persona. 

Finalitzat  el  període establert  per  la  realització de la  campanya es farà un sorteig
mitjançant l'extracció de  23 butlletes guanyadores, i 15 butlletes de reserva i seran
notificades al participant. 

Qui pot participar en la promoció

Totes les persones majors d'edat que comprin, del 4 de maig al 2 de juliol de 2022, al
Mercat  de la  Fruita  i  la Verdura i  als  establiments  de l’entorn del  Mercat  de  Valls
adherits a la campanya, que hauran d’estar identificats amb el cartell que els acredita
com a establiment col·laborador en la campanya. 

Adhesions de les parades i comerços

Poden adherir-se a la promoció totes les parades del Mercat de la fruita i de la verdura
i els comerços que es troben en l’entorn del mercat situats al Barri Antic de Valls. Per
adherir-se a la promoció com a establiment/parada participant, caldrà enviar un correu
electrònic sol·licitant l’adhesió a la Regidoria de Comerç, a comerc@valls.cat.

Els establiments comercials i parades del mercat podran inscriure’s fins el 20 de maig.
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Termini de participació

La  vigència  de  la  campanya  serà  del  4  de  maig  al  2  de  juliol  de  2022,  ambdós
inclosos. Les butlletes degudament emplenades es podran dipositar a la urna situada
a l’Oficina de Turisme fins el 5 de juliol. El sorteig es farà el 6 de juliol de 2022. 

Procediment del sorteig

El 6 de juliol de 2022 es farà un únic sorteig, on es triaran 23 butlletes guanyadores,
de forma aleatòria  entre  totes les butlletes  segellades que s'hagin presentat  i  que
s'hauran dipositat en una urna.  Les tres primeres butlletes extretes correspondran al
premi dels 3 carretons d’anar a comprar plens de productes de temporada, i les vint
butlletes següents a les 20 cistelles farcides de productes. 

El  sorteig  es  farà a  l’Oficina  de  Turisme  de  Valls  davant  un  representant  dels
paradistes  del  Mercat  de  la  Fruita  i  la  Verdura  i  un  representant  dels  comerços
adherits a la campanya. 

A més de les 23 butlletes guanyadores, se n'extrauran 15 més de reserva. En cas que
no  es  pogués  contactar  per  les  vies  establertes  en  aquestes  bases  amb  els
guanyadors durant les 48 hores següents al sorteig es triarà una butlleta de reserva
que passarà a ser guanyadora. Si un participant surt  guanyador en dues ocasions
també es triarà una butlleta de reserva.

Els números dels guanyadors es publicaran al  web municipal  https://www.valls.cat, a
les xarxes socials municipals, i a la cartellera de l'Oficina de Turisme.

Premis

Les persones titulars de les butlletes guanyadores se’ls comunicarà per via telefònica
com han de recollir la cistella plena de productes de temporada, valorada en més de
100€, o el carretó d’anar comprar ple de productes de temporada, valorats en més de
200€.

El  premi no podrà ser  lliurat  dues vegades al  mateix  participant; si  un concursant
guanya una cistella o un carretó d’anar a comprar, ja no podrà optar a cap altre premi,
automàticament li recaurà a un altre participant.

Acceptació de les bases

La participació en  la campanya pressuposta l'acceptació íntegra d'aquestes bases i
dels drets i obligacions que se'n deriven.
L'Ajuntament de Valls es reserva el dret a modificar aquestes bases si així ho exigís
una causa justificada.
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Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 normativa estatal que correspongui,  l’Ajuntament
de Valls amb seu a Plaça del Blat, 1 de Valls (Tarragona) facilita la següent informació
bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament: Ajuntament de Valls.

Finalitat: la gestió i control dels expedients diversos tramitats per l'Ajuntament.

Legitimació:  el  tractament  de  les  dades  queda  legitimitat  pel  compliment  d’una
obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris: no es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se
al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a
l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el DPD (Delegat Protecció de
Dades) per correu electrònic a dpd@valls.cat. Tanmateix l’interessat també tindrà dret
a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades: les dades seran conservades durant el termini que sigui
necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Així mateix, els participants autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge
siguin publicats a la pàgina web de l’Ajuntament i  a les xarxes socials o a d’altres
publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la
promoció de la campanya amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

Dipòsit de les bases

Aquestes bases es faran públiques a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Valls.

Valls, 25 d’abril de 2022
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