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BASES REGULADORES PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE 

DINAMITZACIÓ COMERCIAL RASCA I GUANYA 2021 “REDESCOBREIX EL 

COMERÇ – COMPRAR A LA TORRE TÉ PREMI!”  

 

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 el context present, radica a protegir, preservar i donar suport al teixit productiu i 
social per a minimitzar l'impacte i aconseguir que es pugui retornar , com més aviat millor, a un 
rebrot en l'activitat. 
 

Per això, a través d'aquesta campanya de dinamització econòmica es pretén atenuar l'impacte 
econòmic de la Covid-19 impulsant l'activitat econòmica en el terme municipal de 
Torredembarra, contribuint a facilitar a les empreses la reactivació de la seva activitat 
econòmica que afavoreixi el manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació. 
 
SEGONA.- OBJECTE. 

 

L'objecte d'aquesta promoció és ajudar a dinamitzar les vendes dels establiments participants. 
Mitjançant aquesta iniciativa la clientela obtindrà un rasca i guanya per qualsevol compra amb 

un valor mínim de 10 €. Només s’entregarà un rasca i guanya per compra realitzada. 
 
L'objectiu d'aquesta campanya és incentivar el consum, augmentar les vendes, fidelitzar i captar 
nous clients, així com sensibilitzar als consumidors de la importància de mantenir el comerç 
local de Torredembarra. 
 

L’Ajuntament subvencionarà als comerços l’import dels descomptes que apliquin a la clientela , 
corresponents als rasca i guanya amb el premi. La quantia total màxima d’aquestes subvencions 
ascendeix a 10.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
2021-AG24-16-431-22699 COMERÇ 
 
TERCERA.- ORGANITZADORS. 

 

Aquesta campanya està organitzada per l'Ajuntament de Torredembarra a través la Regidoria de 
Comerç. 
 
QUARTA.- ACCIÓ PROMOCIONAL. 

 
Rasca i Guanya : Redescobreix el comerç , comprar a la Torre té premi! 
Vine a comprar i consumir en els establiments de Torredembarra , hi trobaràs de tot!  

 
Qualsevol persona major d’edat que realitzi compres en els establiments adherits en aquesta 
campanya de Torredembarra per un import mínim de 10 €, el/la comerciant donarà una targeta 

http://www.turismetorredembarra.cat/
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rasca per compra. Hi haurà rasques amb diferents premis : descomptes als establiments 
participants en la campanya, per valor de 5, 10, 20, 50 €, respectivament, i regals promocionals.  
 
 
CINQUENA.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUDA. 

 
Els comerços que participin en la promoció seran subvencionats per l’Ajuntament amb l’import 
en descomptes que hagin aplicat a la seva clientela per aquells rasca i guanya premiats. 

 
Podran sol·licitar la participació en aquesta promoció totes les persones físiques o jurídiques, en 
qualsevol de les formes reconegudes, titulars d’establiments oberts al públic, que reuneixin els 
següent requisits: 
 

 Qualsevol petita empresa de comerç minorista tradicional i del sector de la restauració que 

tingui el seu establiment situat en el terme municipal de Torredembarra. S'entén per petita 
empresa que ocupa un efectiu de personal de menys de 20 persones i la facturació de les 
quals o actiu no excedeixi de deu milions d'euros. (Recomanació de la Comissió Europea 
2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses; DOUE de 20 de maig de 2003). 

 

 Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries , amb la Seguretat Social i amb 

l’Ajuntament de Torredembarra, així com estar al corrent en el pagament d’obligacions per 
reintegrament de subvencions públiques. 

 

 Figurar d’alta a l’IAE, anual o temporal. 

 

 No estar incurs en cap de les circumstàncies que li impedeixin adquirir la condició de 
persona beneficiària de l’ajuda econòmica , que estableix l’art 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 276 de 18.11.2003). 

 
El compliment dels requisits d’aquesta base s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de la 

declaració responsable que s’inclou a l’imprès de sol·licitud de l’ajuda econòmica. 
 
Amb la declaració responsable, la persona interessada manifesta, sota la seva responsabilitat, 
que compleix els requisits establerts en aquestes bases i en la normativa vigent per obtenir les 
ajudes, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de 
l’Administració quan li sigui requerida i que es compromet a mantenir el compliment de les 
anteriors obligacions durant el període inherent al reconeixement o exercici. 
 

SISENA.- TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
El termini de la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria de l’extracte de les presents bases a la Base 
Nacional de Subvencions ( BDNS), a través del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 
de la pàgina de l’Ajuntament de Torredembarra. El termini de sol·licitud serà improrrogable. 
 

El  model de sol·licitud normalitzat estarà disponible a la web municipal www.torredembarra.cat  
 

http://www.turismetorredembarra.cat/
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En aquest formulari constarà la declaració responsable de la persona sol·licitant sobre el 
compliment de tots els requisits per sol·licitar l’ajuda econòmica i les condicions i compromisos 
per a la seva concessió. 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà la persona 
interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de cinc dies, indicant-li que , si 
no ho fa, es considerà que desisteix de la seva sol·licitud, prèvia resolució que s’ha de dictar en 
els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica ( www.torredembarra.cat) 
 
Es procedirà , també, a l’obertura de tràmit , amb cita prèvia , a l’OAC, amb l’objectiu d’acostar 
a l’ Administració a la ciutadania a l’hora d’accedir a la informació, utilitzar la web o realitzar 
un tràmit. 

 
En cas de dubtes, es podran resoldre a l’adreça electrònica: turisme@torredembarra.cat o 
telefonant al 977.64.45.80 
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per establiment. 
 
SETENA.- COMPATIBILITAT DE L’AJUDA ECONÒMICA 

 
La concessió de l’ajuda econòmica serà compatible amb altres ajudes obtingudes del sector 
públic o privat per a una finalitat diferent de la que és objecte d’aquesta convocatòria. 
 
VUITENA.- DURACIÓ I ÀMBIT. 

 
La duració de la campanya és comunicarà a través els mitjans físics i digitals habilitats per la 
mateixa campanya. 

 
L'Ajuntament de Torredembarra es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la 
duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que 
existeixin causes que així ho justifiquen. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Torredembarra es reserva el dret a evitar que sobre aquesta acció 
s'estableixin sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions 

administratives i legals que estimi oportunes. 
 
NOVENA.- DESCRIPCIÓ DE LES TARGETES RASCA I GUANYA I PREMIS 

CORRESPONENTS 

 
Les targetes objecte de l'actuació promocional estan classificades pels següents tipus de “rasca i 
guanya”: 

 

 Targetes rasca i guanya “Premis” 

Hi haurà un total de 10.000 € distribuïts en  diferents premis de diferents imports, 
mitjançant els rasca: 

http://www.turismetorredembarra.cat/
mailto:turisme@ajtorredembarra.org
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 600 premis de 5 € 
 300 premis de 10 € 
 100 premis de 20 € 
 40 premis de 50 € 

 
 
 
 

 
Condicions d’aquests rasca i guanya premiats: 
 

o No son canviables per diners en efectiu. 
 
o No són acumulables 

o Cada val de compra s'ha de gastar en la seva totalitat en una sola compra. 

o Si l'article no arriba a cobrir la totalitat de l’import del val, no es retornarà el 
romanent. 

o Solament seran admesos en els establiments participant en la promoció. 

o Les targetes rasca i guanya premiades quedaran en poder de la persona titular de 
l’establiment que les guardarà juntament amb la còpia del tiquet de compra de la 
persona que hagi bescanviat el rasca. 

 
 

 Targetes rasca i guanya “Obsequi” 

 

- 5.000 targetes amb premis de marxandatge del municipi. 
 
L’entrega de la bossa de tela i/o mascareta i/o tovallola de Torredembarra corresponent a les 
targetes rasca i guanya “Obsequi” es farà a l’oficina de turisme , es podrà fer tots els dies en 
horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, on després de la presentació de la targeta rasca se’ls 
farà el lliurament del corresponent obsequi. 
 

La data límit para canviar les targetes (rasca) premiades i per gastar els vals de compra dels 
premis serà un mes posterior a la data de finalització de la campanya. En el cas de no haver 
reclamat el premi, passada aquesta data, el premi s’haurà perdut. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONS PER ALS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS EN LA 

PROMOCIÓ. 

 
A l'efecte de realització de la campanya, l'Ajuntament 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 les bases i fullets amb l'explicació del funcionament de la 
campanya. Haurà de fer difusió dels mateixos entre els seus clients. 
 

http://www.turismetorredembarra.cat/
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L'establiment es compromet a acceptar els vals de compra corresponents als premis de la 

campanya “Redescobreix el comerç local – Comprar a la Torre té premi!” (Veure base 
vuitena) que li lliurin els clients, sempre que realitzin alguna compra en el seu establiment.  
 
Les targetes rasca que s’editin seran repartides a parts iguals entre tots els establiments 
participants i tots tindran el mateix nombre de premis a repartir en cada categoria. No es podran 
lliurar rasques una vegada hagi finalitzat la campanya. 
 

El / la comerciant haurà de lliurar aquestes targetes rasca a tota la clientela que realitzi compres 
al seu establiment ( per un valor mínim de 10 €) durant el període que duri la promoció. No es 
podran lliurar rasques una vegada finalitzi la campanya. 
 
En cas que  disposin d’un val premiat i la compra sigui per un import inferior al valor del val de 
compra, no es reembosarà la diferència, perdent-se pel client la part no canviada del val de 
compra. 

 
Els vals de compra utilitzats quedaran en poder del titular de l'establiment en el qual s’ha fet el 
pagament. Caldrà posar-se en contacte amb l’àrea de Promoció Econòmica per a conèixer les 
instruccions a seguir perquè l'Ajuntament de Torredembarra reemborsi els vals de compra 
canviats per l'establiment. (Important: Cal guardar els vals de compra canviats, serà el justificant 
per a cobrar els diners juntament amb una còpia del tiquet de compra, que serà el justificant per 
cobrar a final de la campanya). 

 
Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'un val de compra, l’Ajuntament de 
Torredembarra 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 val de compra objecte de sospita sense acceptar-ho com a mitjà de pagament 
entregant-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 Torredembarra quant 
a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció. L'Ajuntament de 
Torredembarra es reserva igualment el dret d'excloure de la promoció, i, per conseqüent, del 
lliurament del premi, a aquell/s participant/s que, al seu entendre, hi hagués participat en la 
mateixa de manera incorrecta. 
 
DESENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 

 
El participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les BASES de la present 
campanya. L'incompliment d'alguna de les BASES donarà lloc a l'exclusió del participant de la 
present campanya. 
 
En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es realitzarà una 
interpretació atès l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat aquesta campanya.  

 
Per motius raonats l'ajuntament podrà modificar les presents bases una vegada començada la 
campanya. 
 

http://www.turismetorredembarra.cat/
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Les bases estaran disponibles durant el període en el qual estigui vigent la promoció en la 
pàgina web: wwww.turismetorredembarra.cat i a www.torredembarra.cat 
 
 

 

ONZENA.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. 

 
De conformitat amb l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les 

persones físiques, i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de 
Garantia dels Drets Digitals, s’informa als interessats: 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Torredembarra. Plaça del Castell, 8, 43830 
Torredembarra (Tarragona) Tel. 977 640025; correu electrònic: lopd@torredembarra.cat 
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@torredembarra.cat. 
Finalitat: gestionar l’adjudicació de les subvencions previstes en aquestes Bases, com a mesura 

per a impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de Torredembarra, contribuint a 
facilitar a les empreses la reactivació de la seva activitat econòmica que afavoreixi el 
manteniment de l'activitat empresarial i l'ocupació. 
Base legal: El consentiment dels interessats. 
Destinataris de les dades: No estan previstes cessions de dades. 
Conservació de les dades: durant el temps necessari per assolir la finalitat d’aquesta activitat. 
Exercici de Drets: Els interessats podran exercir, davant de l'ajuntament els drets d'accés, 

rectificació, supressió de les seves dades, portabilitat, oposició i limitació del tractament, i a no 
ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, a través del registre electrònic de 
l'ajuntament, a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/torredembarra o presencialment 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Plaça del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona). 
Reclamació davant l'APDCAT: També podran presentar, si ho creuen oportú, i en qualsevol  
moment,  una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través 
del web:  http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
Més informació sobre protecció de dades a l'apartat corresponent del web municipal. 

 
DOTZENA.- DRET D'ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES. 
 
L’ajuntament es reserva el dret d'eliminar justificadament d’aquesta promoció a qualsevol 
usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de 
la present Campanya. 
 

Si durant l’acció promocional, per part de l’ajuntament es comprovés o observés que un 
participant intenta obtenir o obté tiquets de compra falsos o que intenta participar de forma 
fraudulenta, la seva participació serà considerada automàticament no vàlida i no podrà reclamar 
ni al·legar res als organitzadors de la campanya “Redescobreix el comerç local– compra a la 
Torre!”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismetorredembarra.cat/
mailto:turisme@ajtorredembarra.org
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TRETZENA – DRETS D’IMATGE EN OPERACIONS DE PUBLICITAT I 
COMUNICACIÓ. 
 
El fet de participar en aquesta campanya suposa l'acceptació sense reserves de les bases de la 
mateixa i les condicions de participació, els guanyadors accepten que se'ls facin fotografies o 
reportatges audiovisuals, i consenten l'ús de la seva imatge perquè l’àrea de comerç de 
l’Ajuntament de Torredembarra la faci servir per a la realització d'activitats promocionals en 
diferents mitjans en línia i fora de línia, sense limitació geogràfica ni temporal. 

 
 
CATORZENA - RETENCIÓ FISCAL I FISCALITAT DELS PREMIS. 
 
De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, el premi 
concedit per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions alternatives vinculades a la 
venda o promoció de béns o serveis estan subjectes al dit impost, i és obligatori efectuar 

retenció o ingrés a compte quan el valor del premi sigui superior a 300 euros. 
 
 
QUINZENA –TERMINI I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA ECONÒMICA. 
 
El termini per justificar l’ajuda econòmica finalitzarà un mes després de la finalització de la 
campanya, mitjançant una factura que el comerciant emetrà a l’Ajuntament que contemplarà els 

rasques premiats a cada comerç, juntament amb una còpia del tiquet de compra on s’hagi aplicat 
el descompte , que serà el justificant , una vegada finalitzada la campanya. És realitzarà una 
única factura per comerç, en el qual haurà de sortir reflectit nom complet del beneficiari, DNI i 
telèfon.  

La justificació de l’ajuda econòmica s’haurà de presentar telemàticament a través de la seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra o per registre d’entrada. Així mateix, s’haurà 
d’adjuntar certificat de dades bancàries on s’hagi de realitzar l’abonament per part de 
l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de Torredembarra podrà sol·licitar els justificants de les despeses que es 
considerin oportuns i que permetin  la comprovació de l’adequada aplicació de la subvenció. En 

els supòsits en què no s’hagin realitzat els compromisos o no es justifiqui degudament la 
despesa de l’import econòmic subvencionat, podrà revisar la subvenció i acordar el 
reintegrament que sigui procedent. 

 SETZENA –REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS. 

Les subvencions de caràcter públic no poden suposar, en cap cas, lucre; per això, l’obtenció 
concurrent d’altres subvencions per realitzar les mateixes actuacions podrà determinar el 
reintegrament del seu import. 

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i , 
en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions, 
persones o ens públics o privats, no notificades amb anterioritat i no compatibles , podrà donar 
lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

http://www.turismetorredembarra.cat/
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La resolució del reintegrament de la subvenció serà adoptada per l’Ajuntament, prèvia 
instrucció d’expedient d’acord amb la legislació general aplicable. 

Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic; és aplicable per al 
seu cobrament el que disposa la normativa vigent de recaptació. 

DISSETENA- DENEGACIÓ DE L’AJUDA ECONÒMICA. 

La denegació de les sol·licitud d’ajuda econòmica serà procedent per les següents causes: 

- No complir tots els requisits exigits a la convocatòria. 

- Altres causes degudament motivades. 

 

DIVUITENA- DESISTIMENT I RENÚNCIA. 

La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a l’ajuda 
reconeguda mitjançant escrit a l’Ajuntament de Torredembarra. 

L’Ajuntament dictarà la resolució que expressi les circumstàncies que hi concorren, amb 
indicació dels fets produïts i de les normes legals. 

 

DINOVENA- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 

El règim d’infraccions i sancions aplicable serà l’establert a l’Ordenança general municipal de 
subvencions i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

VINTENA- RÈGIM DE RECURSOS 

Contra aquesta convocatòria , les bases i les resolucions administratives que s’adoptin en 
execució d’aquestes es poden interposar els següents recursos: 
 
a) Recurs de reposició, davant del mateix òrgan municipal autor de l’acte administratiu, en el 

termini d’un mes, a partir de l’endemà de la notificació o, si és el cas, publicació de l’acte 
que es recorri. 

 
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el 

termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la notificació o , si és el cas, publicació de l’acte que es 

recorri. 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ “RASCA I GUANYA: “ REDESCOBREIX EL 

COMERÇ, COMPRAR A LA TORRE TÉ PREMI 2021!”  

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 

NOM I COGNOM: D.N.I o N.I.E: 

NOM ESTABLIMENT COMERCIAL: 

ACTIVITAT COMERCIAL: 

ADREÇA ESTABLIMENT COMERCIAL: C.P 43830 Torredembarra 

PROVINCIA: TELÈFON: E-MAIL: 

 

SOL·LICITUD 

 

SOL·LICITA la participació en el projecte “ Rasca i Guanya: Redescobreix el comerç , comprar a la Torre té premi”, 

acceptant les obligacions que figuren en les bases reguladores para aquest exercici. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT 

 

Que el comerç minorista de proximitat______________________ compleix amb tots els requisits establerts en las bases 

reguladores del projecte “ Rasca i Guanya: Redescobreix el comerç, comprar a la Torre té premi”, especialment amb els 

que regeix la base cinquena de l’edició en la que presenta la sol·licitud . 

 

 
Les dates d’aquesta campanya seran les indicades a les bases de la convocatòria. 

 

L’entrega de les sol·licituds i el termini de justificació i presentació de factures serà l’indicat en les 

bases de la convocatòria. 

 

 

 

A Torredembarra, a _______de _______de 2021 

 

 

 
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 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 vostè, són incorporats a un fitxer de titularitat pública el responsable de la 

qual i únic destinatari és l’àrea de comerç de l’Ajuntament de Torredembarra. 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. 

Vostè, 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 Ajuntament de Torredembarra plaça del Castell, 8 –43830 Torredembarra. 
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