PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient: GENE2021002502 (X2021002557)
Títol: Campanya de Primavera “Platja d’Aro Entre Flors 2021”

BASES CAMPANYA PRIMAVERA “PLATJA D’ARO ENTRE FLORS”
DESCRIPCIÓ
En motiu de la promoció i dinamització de l’activitat local per la campanya de primavera Aro
Impulsa · Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb
el suport de les associacions empresarials del municipi, sortejaran sis premis valorats amb
500 euros cadascun ( repartits en 10 vals de 50 Euros) a utilitzar en els diversos
establiments adherits a la campanya i donats d’alta a l’app, Targeta Aro Impulsa.
TERMINI DE LA CAMPANYA
La campanya s’iniciarà el dissabte dia 8 de maig a les 8.00 h i estarà activa fins al 30 de
maig de 2021 a les 22 h.
1. CONDICIONS PERSONES PARTICIPANTS AL SORTEIG
Podran participar en el sorteig, totes aquelles persones majors d’edat que hagin realitzat
una compra en els establiments col·laboradors de la campanya per un valor mínim de 20
euros i que estiguin registrades a l’aplicació Targeta Aro Impulsa.
Per cada compra d’aquest import, l’empresa adherida a la campanya registrarà la compra a
l’APP Targeta Aro Impulsa. (realitzar una compra superior a 20 euros no implica tenir més
registres per a la mateixa compra).
Les persones guanyadores d’un premi s’hauran d’identificar amb el DNI i aportar el tiquet
de compra original per tal de poder recollir el premi.
Les persones que treballen en un establiment col·laborador en la campanya, no poden
participar amb les compres realitzades en el seu propi establiment.

SORTEIG
El sorteig dels vals regals es durà a terme el dilluns 31 de maig de 2021 a les 9.30 h al
Coworking Aro Impulsa de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro mitjançant la mateixa
plataforma de l’app Targeta Aro Impulsa. Es realitzarà davant les associacions
empresarials col·laboradores.

COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR DELS PREMIS
Un cop realitzat el sorteig, l’Ajuntament contactarà amb els guanyadors/es corresponents
per informar-los. Així mateix, es farà públic en els canals habituals de comunicació i xarxes
socials. Tots els participants de la campanya autoritzen, de forma informada, a la
publicació de les seves dades en aquests medis sempre i quan resultin guanyadors dels
premis.

FUNCIONAMENT PER GAUDIR DELS PREMIS
Les persones guanyadores hauran de recollir el premi durant la setmana següent al sorteig
(màxim 6 de juny). En el cas que la persona guanyadora no reculli el talonari, s’anul·larà i
passarà a la persona suplent del sorteig.
- Els premis es poden utilitzar fins a 30 de juny de 2021.
- No es poden bescanviar pel seu valor en efectiu. Serà únicament bescanviable per un
producte o servei de l’establiment escollit dins dels participants en la campanya. Si l’import
real és inferior a 50 euros, no es podrà abonar la diferència en diners, i en cas de ser
superior, la persona guanyadora pagarà la part corresponent a l’establiment.
TRACTAMENT DE DADES DELS PARTICIPANTS
El participant autoritza, en virtut de la normativa de Protecció de Dades, a que les dades
personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Concursos i Activitats,
responsabilitat de l´Ajuntament de Castell-Platja d´Aro, amb domicili a c/ Mossèn Cinto
Verdaguer, 4, CP 17250, de Platja d´Aro (Girona). La finalitat d´aquest tractament és el
control i gestió dels concursos i sortejos que s´organitzen per l´entitat, així com la promoció
i participació en aquests.
Les dades dels participants seran tractades per aquest Ajuntament, per les botigues
adherides a aquest concurs i per a l’empresa gestora de l’aplicació mòbil on es realitza la
participació. Així mateix, tot el procés del sorteig serà custodiat i controlat pel propi
ajuntament.
Per tal de poder gestionar el present sorteig, s’informa que les dades dels guanyadors
seran comunicades a les següents associacions d’empresaris del municipi: Associació
d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro, amb domicili a Avda. Castell d’Aro, núm.13, Escala A,
entresòl 1ª i a l’Associació del Petit Comerç i Turisme amb domicili al c/ Escoles, 2
ambdues de Platja d’Aro.

Aquest tractament té per finalitat poder gestionar el sorteig al respecte dels guanyadors i
els tràmits fiscal i administratius que corresponen. Aquestes associacions conservaràn les
dades sempre que es mantingui la responsabilitat pels tràmits realitzats.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin l’adreça indicada
d’aquesta associació. Així mateix, si ho considera oportú, també podrà presentar una
reclamació

davant

el

Delegat

de

Protecció

de

dades

d’aquesta

entitat

en

dpo@platjadaro.cat
Aquestes peticions caldrà que es facin a l´Ajuntament de Castell-Platja d´Aro, amb domicili
a C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4, CP 17250, de Platja d´Aro. O bé per correu electrònic a
aroimpulsa@platjadaro.com. Així mateix, si ho considera oportú, també podrà presentar
una reclamació davant l´Autoritat Catalana sobre Protecció de Dades.

2. CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS ADHERITS A LA CAMPANYA
Tots els establiments del municipi donats d’alta a l’app Targeta Aro Impulsa poden adherirse a la Campanya de Primavera “Platja d’Aro Entre Flors”. L’adhesió és gratuïta.
Requisits per participar:
- Estar donat d’alta a l’app
- Registrar a l’app, les vendes efectuades per un import mínim de 20 euros durant el
període de la campanya ( de 8 a 30 de maig de 2021)
- Període de validesa per recollir vals de les persones guanyadores: de l’1 al 30 de juny
 Cal recollir el val i posar-hi el segell de l’establiment
 Fer una factura de 50 euros i lliurar-la a una de les dues associacions
col·laboradores
 En cas de que una associació hagi esgotat la seva partida, s’haurà de portar la
factura a l’altra associació. ( són entitats col·laboradores amb un import concret a
gestionar).
 Les factures s’abonaran a l’associació escollida durant el mes de juliol. ( Es
podràn lliurar factures en dos terminis: el primer el dia 15/06 i el segon al 30/6).
- Cal decorar l’aparador amb motius primaverals.
- Cal col·locar el vinil i l’element de decoració facilitat per l’Ajuntament a l’entrada de
l’establiment.

3. CONDICIONS PER PARTICIPAR AL CONCURS D’APARADORS
Participants
Obert a tots els establiments adherits a la Campanya de Primavera 2021. (No obligatori )
Exhibició dels aparadors
Del 8 al 31 de maig de 2021 ambdós inclosos. Per participar-hi, és imprescindible que els
aparadors estiguin degudament decorats el dissabte dia 8 de maig.
Jurat
Es determinarà un jurat integrat per diverses persones referents del municipi de l’àmbit de
la decoració, fotografia, moda, entre d’altres i dues persones més designades per
l’Ajuntament, que visitaràn i valoraràn tots els establiments participants.
Visita del jurat
S’efectuarà el matí del dilluns 10 de maig.
Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic el dimarts dia 11 de maig al lloc web
ciutada.platjadaro.com així com a la web i xarxes d’aro impulsa www.aroimpulsa.com
El lliurament de premis es realitzarà en el marc de la Festa de Sant Isidre i el Concurs de
fruits del camp, flors i plantes ornamentals el dissabte dia 15 de maig a la Sala Polivalent
de Castell d’Aro.
Criteris de valoració
a) Originalitat i creativitat
e) Impacte visual
b) Dificultat de la decoració
c) Complements de decoració del local i ambientació interior
Distintius
L’Ajuntament lliurarà a l’establiment inscrit un distintiu d’acreditació que haurà d’estar
exposat a l’aparador durant tot el període del concurs.
Inscripcions
Gratuïtes i hauran de formalitzar-se per correu electrònic a aroimpulsa@platjadaro.com,
per telèfon 972 80 42 07 o per whatsapp 697 83 33 73.
Data límit d’inscripció: 30 d’abril de 2021

Premis del Concurs Aparadors
Dos premis de 500 cadascun.
Els premis es pagaran mitjançant transferència bancària.
PUBLICACIÓ DE LES BASES DE LA CAMPANYA
Bases de participació a la Campanya de Primavera “ Platja d’Aro Entre Flors” van ser
aprovades en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de 14 d’abril
de 2021 i estaran publicades des de l’inici de la campanya i durant tot el període de la
mateixa als llocs web www.aroimpulsa.com i www.platjadaro.com, així com als llocs web
de les associacions d’empresaris que hi donen suport. La participació en la campanya
implicarà l’acceptació íntegre d’aquestes bases reguladores. En el supòsit de que un
participant no vulgui acceptar alguna de les condicions, no hi podrà participar i es
considerarà la seva participació nul·la.
MODIFICACIÓ DE LES BASES
Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions de les presents bases,
així com les condicions del sorteig sempre que hi hagi una causa justificada, i es
comprometen a comunicar amb prou antelació les noves bases i condicions de participació.
ORGANITZA:
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
AMB EL SUPORT DE:
Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Associació del Petit Comerç i
Turisme, Associació d’Hotels de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Associació d’Hoteleria,
Restauració i Oci Nocturn, S’Agaró Sant Pol Es Mou Associació d’Empresaris.

