Bases del sorteig
La campanya “Fes-te el visat del comerç de la Pobla de Lillet i guanya regals i premis” és una
campanya impulsada per l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, en el marc de les subvencions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per promocionar i impulsar el sector
comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors pel “Programa
de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística”.
Podran participar a la campanya totes les persones majors d’edat que presentin el visat del
comerç de La Pobla de Lillet amb les 5 caselles segellades.
El mecanisme per participar a la campanya i poder guanyar regals i premis és el següent:
Qualsevol persona major d’edat es pot descarregar el visat on-line i imprimir-lo o recollir-lo a
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet o en qualsevol dels establiments participants, llistats en la
web: www.visatlillet.com
Cada persona podrà descarregar i omplir tants visats com vulgui mentre duri la campanya (fins
el diumenge 6 de febrer de 2022 a les 23.59h).
A l’hora de descarregar o recollir el visat, la persona participant deixarà les seves dades personals
i autoritzarà l’Ajuntament de La Pobla de Lillet a emmagatzemar-les en una base de dades per
fer-li arribar informació turística i comercial del municipi. En qualsevol moment, es podran
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT
DE LA POBLA DE LILLET - Plaça de l’Ajuntament, s/n, 08696 La Pobla de Lillet, Barcelona. O bé
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@visatlillet.com.
Cal portar el visat en paper quan es vagi a comprar als establiments participants a la campanya.
A partir dels primers 20 euros de despesa, segons els diners gastats en cada compra/servei
s’aconseguiran segells al visat:
• De 20 a 39,99 euros- 1 casella
• De 40 a 59,99 euros- 2 caselles
• De 60 a 79,99 euros- 3 caselles
• De 80 a 99,99 euros- 4 caselles
• De 100 a 119,99 euros- 5 caselles
• I així successivament.
Quan la persona participant tingui el visat amb les 5 caselles segellades, l’ha d’entregar a;
- Ajuntament de La Pobla (8 a 15h, dies laborables), Plaça de l’Ajuntament, s/n
- Oficina de Turisme (10 a 14h, dies laborables), Carretera B-402
- El Castell de La Pobla de Lillet (17h a 20h, caps de setmana), Carrer Doctor Cisneros, 8. Telèfon:
654 35 84 37
Automàticament rebrà un regal de campanya (bossa de cotó reciclat. Disponible fins a finalitzar
existències) i una butlleta amb 5 números per participar en un sorteig que tindrà lloc el dissabte
12 de febrer de 2022.

En cas de no poder entregar el visat en cap d’aquests punts, es pot dipositar a la bústia de
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet. L’Ajuntament li farà arribar a la persona participant per correu
electrònic els 5 números que li pertoquen per participar al sorteig. En cas de voler recollir el
regal promocional, haurà de passar per l’Ajuntament dins l’horari laborable indicat més amunt.
L’hora i lloc del sorteig s’anunciarà a través de la web de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet i les
xarxes socials. Hi participaran tots els números de les butlletes que s’hagin entregat durant la
campanya a les persones que hagin portat el visat segellat.
S’extrauran 3 números guanyadors i les persones que tinguin la butlleta corresponent a aquests
números rebran un talonari identificatiu (amb nom i número de DNI), amb 20 vals de 25 euros
per gastar als comerços, establiments i serveis que han participat a la campanya. En total, cada
un dels 3 guanyadors rebrà 500 euros en vals.
Cada persona participant només podrà optar a un dels premis. En cas que la mateixa persona
tingui els números pertanyents al segon i/o tercer premi extret del sorteig, es continuaran
extraient nous números fins que els 3 premis recaiguin en 3 persones participants diferents.
Aquests vals es podran utilitzar fins al dia 31 de març de 2022. En el moment d’entregar-los a
l’establiment, aquest es reserva el dret de demanar un document identificatiu per garantir
que la persona que els entrega sigui una de les guanyadores del concurs i evitar possibles
falsificacions dels vals.
A l’hora d’utilitzar els vals, el client podrà fer una despesa superior al preu del val i afegir-hi la
diferència. En cas que el preu de l’article comprat o consumit sigui inferior al preu del val,
l’establiment no abonarà cap diferència.
Es podran utilitzar tants vals com es vulguin per a una mateixa compra.

