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CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL A VALLS: SORTEIG DE 30.000 € EN VALS
DE COMPRA PER GASTAR-LOS EN ELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE
RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT
Objectiu: Dinamitzar el comerç local i posar en valor el comerç de proximitat incentivant les
compres en les botigues i restaurants de Valls a través de sortejos per poder comprar al
comerç de la ciutat.

Bases reguladores de la campanya "El comerç de Valls s’ho val!”
Objectiu
L'Ajuntament de Valls, a través de la Regidoria de Comerç i Turisme organitza, amb el suport
de l’entitat Comerç de Valls i l'Associació de Restauradors, la campanya de dinamització
comercial "El comerç de Valls s’ho val!” amb l’objectiu de premiar els compradors dels
comerços i restaurants locals i dinamitzar un sector que ha quedat tocat amb la crisi de la
COVID-19.
Funcionament de la campanya
La campanya consisteix en premiar els clients dels comerços de Valls fent un sorteig de vals
de diferents imports per comprar al comerç de la ciutat.
La Regidoria de Comerç i Turisme repartirà 300 vals de compra per un import total de 30.000
€, hi podran participar les persones que hagin efectuat una compra mínima de 25 euros en
un dels comerços o establiments adherits a la campanya durant el període de temps
comprès entre el 22 de novembre i el 4 de gener de 2022.
Aquest import total de 30.000 € es repartirà en 300 vals de 100 €.
Els premiats rebran els vals de 100 € fraccionats en tiquets de 10 € i hauran de gastar-ne la
meitat en establiments de restauració (cafeteries, bars i restaurants) i l'altre meitat en
comerços. Els tiquets es diferenciaran en dos colors, el color vermell serà per consumir en
restauració i els tiquets de color blau per utilitzar en comerços.
El sorteig es realitzarà telemàticament el dia 7 de gener. L'empresa que realitzarà el sorteig
entre tots els guanyadors emetrà un certificat de validesa amb el resultat del sorteig. Els
números dels guanyadors es publicaran a la pàgina web municipal, a les xarxes socials i a la
cartellera de l'Oficina de Turisme.
Els guanyadors podran gastar els vals de compra als establiments adherits a la campanya
fins el diumenge 28 de febrer de 2022.

Establiments que es poden adherir a la promoció
Hi poden participar tots els comerços de la ciutat de Valls que venguin productes i/o serveis,
a excepció dels grans establiments comercials (aquells amb una superfície de venda igual o
superior als 1.300 m2), i els supermercats.
També hi poden participar els establiments de restauració (cafeteries, bars i restaurants).
Aquesta campanya no suposa cap cost per al comerciant i està oberta a totes les activitats
comercials.
Avantatges d'adherir-se a la promoció
Us permetrà que els tiquets de compra que es facin als vostres establiments participin al
sorteig de la campanya “El Comerç de Valls s'ho val!”.
Els premiats podran fer ús dels vals de compra a tots els comerços i restaurants que s'hagin
adherit.
Com participar en la promoció
Les persones poden participar en aquesta promoció comercial efectuant una o varies
compres en qualsevol dels comerços adherits a la campanya i fent una despesa mínima de
25 €.
Aquesta despesa mínima s'ha de realitzar en un mateix establiment, i es pot acreditar amb
un sol tiquet o acumulant diferents tiquets de compra. Així, es podrà presentar més d'un
tiquet del mateix establiment, fins arribar als 25€, sempre i que la data d’aquests tiquets sigui
del període comprès entre el 22 de novembre i el 4 de gener.
Qui pot participar en la promoció
Poden participar en la promoció totes aquelles persones físiques majors de 18 anys, que
podran presentar tots els tiquets de compra originals d'import igual o superior a 25 € que
hagin fet i que hauran de lliurar en el punt indicat:
- Presencialment, a l'Oficina Municipal de Turisme de Valls (C/ de la Cort, 3).
Horari: De dilluns a dissabte: 10 a 13:30 h / 16:30 a 19 h. Diumenge: 10 a 14 h.
Les compres s'han de fer als establiments participants en la campanya, que estaran
senyalitzats amb un cartell distintiu a la porta de cada comerç i també se’n farà difusió a les
xarxes socials.
Cada tiquet, o conjunt de tiquets del mateix establiment per import igual o superior a 25 €,
equival a una participació per persona. Així cada 25€ de despesa en un mateix establiment
equival a una participació en el sorteig: un import igual o superior a 50€ equival a dos
participacions, un import igual o superior a 75€ equival a tres participacions, i així

successivament per cada increment de 25€. Els participants hauran d'anar presencialment al
punt indicat anteriorment per segellar el tiquet de compra, i presentar emplenada una butlleta
amb les seves dades personals. Les butlletes es recolliran als establiments adherits en el
moment que es faci la compra.
Cada participant només podrà guanyar un val, però no es limita el seu número de
participacions.
Qui no pot participar en la promoció
Els propietaris i treballadors dels establiments comercials adherits a aquesta campanya no
podran ser beneficiaris de la promoció dels vals de compra amb compres efectuades al seu
propi establiment.
Vigència de la promoció
La promoció tindrà lloc en el període comprès entre el 22 de novembre al 4 de gener de
2022, ambdós inclosos.
Validesa dels vals de compra
Els vals de compra es podran gastar fins el 28 de febrer del 2022.
Fiscalitat i canvis
Els guanyadors no podran bescanviar el val per diners en efectiu. L’Ajuntament de Valls es
reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia
comunicació i per una causa de força major, i a substituir el premi de la promoció per un altre
del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho
consideri oportú.
Penalitzacions i desqualificacions
Si els organitzadors consideressin que qualsevol dels participants no acompleix amb els
requisits exigits en aquestes bases, la seva participació es considerarà nul·la, quedaran
automàticament exclosos del concurs i perdran tot el dret a rebre el premi.
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 publiques a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Valls.

