
 

 

"Rasca i guanya" Rubí: On visc, on compro. Estiu 2017 "  

 

BASES DE LA PROMOCIÓ: 

I. ORGANITZADORS DEL SORTEIG:  

L’ Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí Comerç Rubí (des d'ara “ Comerç 

Rubí”)  amb domicili a av. de Barcelona, 57, entl. 2a, desp. 0 - 08191 Rubí i proveïda de CIF 

G66883083, organitza una promoció d'àmbit local dirigida principalment a la ciutadania de 

Rubí i a qui realitza les seves compres principalment els establiments comercials de Rubí. 

La participació en aquesta promoció està vinculada a les compres però el responsable de cada 

establiment participant fixarà els seus propis criteris per al repartiment dels “rasca i guanya”, 

en funció de les seves característiques. 

II. ÀMBIT TERRITORIAL 

En la present promoció podran participar totes les persones físiques, majors de 16 anys, que 

compleixin els requisits establerts en les presents bases. 

III. DURADA 

Es podrà participar en la present promoció des del dia 7 de juliol de 2017 fins al dia 30 de juliol 

de 2017, ambdós inclosos, o fins a fi d'existències, determinades en 60.000 cupons/"rasca i 

guanya". 

Les dates que regiran el desenvolupament d’aquesta promoció són les següents: 

- Inici de la promoció: dia 7 de juliol de 2017 a les 12.00 hores. 

- Finalització de la promoció: dia 30 de juliol de 2017 a les 21:00 hores. 

 



IV. PREMIS: 

En total es repartiran 60.000 "rasca i guanya", els quals tenen associats la següent relació de 

premis directes i promocions: 

 

QUANTITAT Premis 

1 1 Targeta regal de 50€! 

1 1 biquini de bany! 

1 2 classes d'anglès! 

1 -50 € en un curs d'idiomes! 

1 1 aspirador/escombra! 

2 Altaveu Bluetooth de dutxa! 

10 10% de descompte! 

1 1 bàscula de bany! 

1 Uns auriculars Panasonic! 

230 1 anàlisi capil·lar! 

230 1 assessorament nutricional! 

1150 1 revisió de la pressió! 

25 1 anàlisi de colesterol! 

1 1 curs d'estiu d'idiomes! 

5 1 xec regal de 10 €! 

1 Xampú + gel + crema hidratant! 

1 1 tractament antipluja! 

100 Iniciació a la marxa nòrdica! 

100 Iniciació als patins nòrdics! 

100 50% de descompte en escalada! 

100 1 sortida a preu de soci! 

100 5% de descompte a la botiga! 

100 10% de descompte a la botiga! 

100 1 sessió d'extraescolar gratuïta! 

100 1 quota mensual gratuïta! 

100 -50% en lloguer de material! 



100 1 sortida matinal gratuïta! 

1 Mig lletó d'ovella xurra 

1 15 dies de classes gratuïtes! 

1 1 llanterna led frontal! 

2 1 coixí Tech de 70cm! 

2 1 esmorzar per a 2 persones! 

5 1 curs de patchwork! (1 mes) 

10 Nina de peluix Ladybug 

10 Val per 10 €! 

100 Val descompte de 5 €! 

1125 Bossa de compra reutilitzable! 

1 Targeta Comerç de 150€! 

1 Targeta Comerç de 100€! 

1 Targeta Comerç de 50 €! 

12 Set de mostres de Clarins! 

3 1 neteja facial! (1hora) 

5 1 perfum a escollir! (50ml) 

3 1 massatge de 25 min! 

10 3 € de descompte en massatges! 

1 1 tall de cabells gratuït! 

36 1 teràpia personalitzada! 

3 1 mes d'abonament gratuït! 

30 1 entrada gratuïta! (1 jornada) 

3 1 samarreta d'entrenament! 

3 1 val de 10 €! 

 

V. MECÀNICA I DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ: 

1. Un cop lliurat el "rasca i guanya" en qualsevol establiment associat a Comerç Rubí (incloent 

el Mercat Municipal) el propietari de la butlleta podrà rascar-la i descobrir immediatament, si 

ha resultat premiat amb algun dels regals o promocions. Si la butlleta està premiada, podrà 

recollir el premi a l’establiment que s’especifica a la mateixa.  



2. Es podrà participar amb tants cupons com es desitgi, sempre que  s’aconsegueixin als 

establiments comercials associats a Comerç Rubí. 

VI. LLIURAMENT DELS PREMIS: 

1. Els premis dels "rasca i guanya" es lliuraran als establiments especificats a les butlletes 

premiades. 

2. Els premis obtinguts podran bescanviar fins  el 30 de setembre, exceptuant els premis 

vinculats al Club Natació Rubí, que caldrà gaudir-los abans del 31 d’agost.  Passat aquest últim 

dia, quedaran sense cap validesa. 

3. No es podrà canviar el regal obtingut amb un "rasca i guanya" per un altre dels regals 

d’aquesta promoció. 

4. En cap cas els regals seran bescanviables pel seu valor en efectiu. 

5. No es bescanviaran les butlletes premiades pel seu corresponent premi o promoció  quan en 

els mateixos s'apreciïn trencaments, ratllades, esmenes,  deteriorament o qualsevol altra 

alteració o manipulació que impedeixin o dificultin la seva total i perfecta identificació i 

autenticació com a butlletes premiades. 

6. Els establiments participants es reserven el dret a modificar la naturalesa del premi o 

promoció especificat a la butlleta premiada. 

VII. DIPÒSIT, ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES BASES 

1. El sol fet de participar en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense 

reserves. 

2. Mitjançant l'acceptació de les presents bases legals els participants autoritzen expressament 

a Comerç  Rubí a utilitzar la seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb aquesta 

campanya  (televisió, premsa, Internet, ràdio o qualsevol altre mitjà) amb finalitats 

publicitàries o divulgatives, sense que tinguin dret a rebre per això pagament o 

contraprestació. 

3. En les oficines de Comerç Rubí, estan exposades bases de la promoció en tot el seu 

contingut. 



4. Els participants acaten expressament, i pel sol fet de participar, les condicions que regeixen 

els premis i que queden dipositades a la seu de Rubí Comerç a Av. de Barcelona, 57, entl. 2a, 

desp. 0 - 08191 Rubí 

VIII. ASPECTES LEGALS: 

3. Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a l’Ordenament Jurídic vigent. 

Per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les presents condicions, Rubí 

Comerç i els participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que pogués 

correspondre'ls, se sotmeten de manera formal a la jurisdicció i competència dels Jutjats i 

Tribunals de Rubí. 

4. El premi es troba sotmès a la legislació fiscal vigent. 

IX. EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT 

Comerç Rubí no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards 

o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desplegament 

d'aquesta acció. 

 

 

 

 

 

 

Comerç Rubí 

Rubí, 4 de juliol de 2017. 

 


