Campanya “COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA”
BASES DE PARTICIPACIÓ
Campanya organitzada per la Xarxa de Barris Antics amb Projectes
1. Àmbit territorial de la campanya
La campanya es desenvoluparà a l'àmbit dels municipis membres de la
XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES, organitzadors de la campanya
“COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA”
2. Objectius de la campanya
Donar suport al petit comerç i promocionar el turisme local i de proximitat.
3. En què consisteix la campanya
Durant tot el mes de juny, totes les persones que compren als comerços
adherits dels 33 municipis organitzadors, i que estaran degudament
identificats amb el cartell de la campanya, podran guanyar experiències
d’un dia o dos, per a dues persones als 33 municipis membres de la Xarxa.
4. Condicions de caràcter general
Tots els participants a la campanya, pel fet de participació, acceptaran les
bases d'aquesta campanya i les normes que en regeixen el procediment.
L’incompliment de qualsevol d'aquestes bases per part del participant
determinarà la seva desqualificació immediata.
5. Durada de la promoció
La durada de la campanya és de l’1 al 30 de juny
6. Qui pot participar
Podran participar a la campanya, totes les persones físiques majors d’edat
que comprin a les botigues adherides a la campanya, identificades amb el
cartell anunciador
Queden exclosos de participar-hi els titulars dels comerços adherits, els
seus familiars i els empleats amb butlletes de l’establiment on treballen.
7. Operativa de la campanya
Totes les participacions vàlides rebudes dins del període promocional podran
optar al sorteig dels premis.
7.1. PARTICIPACIÓ MANUAL. Format paper
Durant la campanya i per cada compra, els participants hauran d’emplenar
la butlleta que trobaran ens els comerços adherits i dipositar-la a l’urna que
trobarà en el mateix establiment
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7.2. PARTICIPACIÓ DIGITAL. Format digital
Durant la campanya i per cada compra en els comerços adherits, els
participants hauran de completar les dades sol·licitades al formulari que
trobaran a https://participa.xarxabarris.cat i adjuntar una foto del tiquet de
compra. Només seran vàlids els tiquets dels comerços que participen a la
promoció.
Si es detecta l'ús d'un mateix tiquet de compra per més d’una participació
i/o d'un participant, tots quedaran exclosos de la campanya i no tindran
dret a premi.
Tampoc seran vàlides imatges o arxius manipulats o on no es visualitzi
correctament el seu contingut.
8. Reserves i limitacions
8.1. Condicions generals
8.1.1. Si la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES té algun motiu per
considerar que un dels participants ha infringit els termes i les condicions
establertes, es reserva el dret de retirar-lo de la participació del sorteig.
8.1.2 Si la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES i altres institucions i
empreses vinculades en la campanya detecten qualsevol anomalia que
afecta el correcte desenvolupament de la promoció, s’accepta l’eliminació
unilateral de la inscripció i de la participació de l’usuari a la campanya.
8.1.3. La participació en la promoció es limita a una única participació per
cada tiquet de compra. En cas de detectar la repetició, quedaran exclosos
tots els participants que l’hagin usat i no tindran dret a premi.
8.1.4. En cas que un participant indiqui les seves dades incorrectes,
incompletes o falses, quedarà exclòs de la campanya i la participació es
considerarà nul·la.
8.2. Condicions específiques per la participació digital
8.2.1. La XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES no assumirà cap
responsabilitat de danys i/o perjudicis que es puguin derivar en els
participants i/o tercers durant la participació de l’activitat que puguin
derivar-se per la manca de disponibilitat, continuïtat o d’errors en el
funcionament efectiu de la plataforma web i de la realització dels sortejos.
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8.2.2. La participació en la campanya es limita a una única participació per
cada tiquet de compra. En cas de detectar la repetició, quedaran exclosos
tots els participants que l’hagin usat i no tindran dret a premi
8.2.3. Si el tiquet de compra té senyals d’haver estat modificat o retocat,
serà considerat nul en detectar-lo i el/la participant quedarà exclòs/a del
premi.
8.2.4.Tampoc seran vàlides les imatges o arxius en les què no es visualitzi
correctament el seu contingut.
8.2.5. En cas de no adjuntar la imatge o arxiu del tiquet o tiquets de
compra i les dades personals sol·licitades, la participació serà nul·la.
9. Sorteig
9.1. Durant la primera quinzena del mes de juliol, cada municipi de la Xarxa
organitzarà el seu propi sorteig en format manual i digital
9.2. Una mateixa persona només pot tenir una única butlleta guanyadora
9.3. Els Ajuntaments organitzadors comunicaran als guanyadors el seu
premi. En cas de no localitzar-los passats tres dies del sorteig, el premi
passarà als guanyadors de reserva.
9.4. En previsió de qualsevol impediment descrit en aquestes bases, a més
de les butlletes guanyadores, se’n trauran 10 més com a reserves per suplir
les nul·les per ordre d’extracció.
9.5. El total dels premis a repartir es dividiran per sortejar de forma manual
i digital en funció de la participació estimada a cada municipi i en cadascuna
de les dues modalitats
SORTEIG MANUAL. Format paper
Extracció de butlletes manualment entre totes les recollides durant el mes
de juny en les urnes dels establiments adherits de cada municipi
organitzador.
El sorteig del comerciant guanyador de cada municipi
manualment (veure apartat 10. Premis d’aquestes bases)
SORTEIG DIGITAL. Format digital
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s’extraurà

Sorteig automàtic entre totes les participacions digitals recollides durant el
mes
de
juny
en
cada
municipi
organitzador
a
https://participa.xarxabarris.cat

10. Premis
Els regals d’aquesta campanya estan cedits pels 33 Ajuntaments
organitzadors i consistiran en estades d’un o dos dies en aquests municipis
per descobrir el seu patrimoni, la seva gastronomia i la seva cultura
El detall dels premis es poden consultar al web xarxabarris.cat
L’acceptació dels premis implica l’acceptació de les condicions establertes
pel seu gaudi
Un comerç de cada municipi organitzador també tindrà premi
11. Protecció de dades
Els guanyadors autoritzen als 33 Ajuntaments organitzadors a:
10.1. Reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol
promoció relacionada amb la campanya.
10.2. D’acord amb l’art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i
l’art. 13 del Reglament (UE) núm. 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 a la lliure circulació d’aquestes
dades (Reglament general de protecció de dades) els Ajuntaments
organitzadors de la campanya COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA son els
responsables del tractament de les dades de caràcter personal que els
participants faciliten a través de les butlletes en paper i/o a través dels
formularis digitals. En cas d’omplir-les, les seves dades personals seran
tractades amb l’objectiu de gestionar els sortejos i el lliurament de premis
de la campanya COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA i estan consentint que
es cedeixin les seves dades als ajuntaments organitzadors per gestionar el
gaudir del premi. No es prendran decisions automatitzades sobre la base
d’aquest perfil. La base jurídica del tractament és el consentiment. Es pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a
l’Ajuntament de la població en la qual està situat l’establiment on s’ha
recollit la butlleta de participació.
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