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1. OBJECTE: 
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions que regiran el desenvolupament de la campanya 
de promoció de la restauració anomenada La Massana Fogons - Impulsem La Massana, organitzada 
per l'Hble. Comú de La Massana.
Aquesta campanya consistirà en fomentar les jornades de cuina de tardor La Massana Fogons i 
l'activitat dels bars i restaurants de la parròquia de la Massana, obsequiant als clients que gaudeixin 
dels plats i menús de les jornades amb vals de compra  per bescanviar en els establiments adherits a 
la campanya.

2. DURADA: 
Aquesta campanya es desenvoluparà durant el període comprés entre el 15 i el 31d'octubre de 2020.
Els vals de compra  que són objecte d'aquesta campanya caduquen el dia 31 de desembre del 2020. 
En el cas de que el client no hagi bescanviat els seus vals abans de la data de caducitat, perdrà els 
drets atorgats per aquests, i en conseqüència el dret de reclamació.

3. BENEFICIARIS: 
Podran adherir-se a la campanya tots els bars i restaurants de la parròquia de la Massana, que així 
ho sol·licitin expressament a través del correu electrònic info@comumassana.ad.

3.1. Les empreses interessades s'han d'inscriure a través del correu electrònic info@comumassana.ad. 
En el moment de la seva adhesió han d'acceptar les presents bases reguladores de la campanya, el 
que suposa el compromís d'acceptar i respectar dites bases.

3.2. Els vals seran lliurats als clients a l'oficina de turisme de la Massana. Els clients hauran de 
presentar el tiquet de la despesa realitzada als bars i restaurants participants dins de les jornades de 
cuina de tardor “La Massana Fogons”. 
Per un tiquet superior a 30€ rebran una val de compra de 5€.

3.3. Els vals no són acumulables. Només es pot utilitzar un val per cada despesa.

3.4. El tiquet obtingut amb el descompte d'aquest val no permet l'obtenció d'un nou val.

3.5. Els clients podran obtenir una quantitat il·limitada de vals.

3.6. El Comú es reserva el dret d'excloure de la campanya aquells bars i restaurants que incompleixin 
el disposat per les presents bases reguladores, especialment aquells que facin un ús fraudulent del 
sistema de vals.
Els establiments adherits es podran consultar a la pàgina web www.lamassana.ad.

BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA 
RESTAURACIÓ “LA MASSANA FOGONS - IMPULSEM LA MASSANA”

4. QUANTIA DELS PREMIS:

La quantitat total a repartir durant la campanya serà de 5.000 (cinc mil euros), 5.000€ - 1.000 vals 
per valor de 5€ cada un.

5. PAGAMENT:

5.1. Els bars i restaurants adherits han de lliurar al departament de comptabilitat del Comú els vals 
recollits cada final de mes amb la relació de vals acceptats.
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