
 

Després de la crisi generada per la COVID-19, es va detectar la necessitat de 

potenciar, més que mai, la compra de productes de proximitat i la utilització dels 

establiments d’hostaleria de la Garrotxa. Amb el clar objectiu de reactivar l’economia 

local de la Garrotxa, va néixer Garrotxa Approp. 

 

Garrotxa Approp és una aplicació mòbil adreçada a les empreses de serveis i a les 

indústries de la Garrotxa que volen fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa 

i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions 

i descomptes atractius. 

 

Garrotxa Approp és un projecte impulsat per l’associació pel Foment del consum 

local que compte amb la col·laboració de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, 

l’Associació de Comerciants d’Olot, la Plaça Mercat d’Olot, Turisme Garrotxa, 

Dinàmig, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot; i amb el suport de 

Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa i el Fòrum de Bianya. 

 
BASES DE PARTICIPACIÓ I REQUISITS 
 
Regala Approp guanya 1000€  
 
La campanya “Regala Approp, guanya 1000€” consisteix en donar un val virtual 
valorat en 1000 euros a l’usuari que resulti premiat en el sorteig que es realitzarà el 
dia 10 de gener. 
 
Funcionament: 
 

1. Poden participar-hi tots els usuaris registrats a l’aplicació Garrotxa Approp. 
(www.garrotxaapprop.cat)  
 

2. Per entrar en el sorteig l’usuari ha d’haver realitzat com a mínim una compra 
en algun dels establiments adherits a l’aplicació durant el període del 17 de 
desembre fins 5 de gener inclòs. Cada compra equival a una participació pel 
sorteig. Quan més compres es realitzin, més possibilitats de ser la persona 
guanyadora, independentment de l’import gastat. 

 
3. La durada de la campanya és del 17 de desembre  a les 0:00h al 5 de gener a 

les 24h, termini durant el qual s’haurà de fer la despesa per entrar el sorteig. 
 

4. A partir de les dades extretes del gestor de l’app, el sorteig es portarà a terme 
el 10 de gener a través del web www.easypromosapp.com  
 

5. La campanya contempla un únic guanyador per un únic premi de 1000 
euros. 



 

6. Els 1000€ de regal es podran gastar només als establiments adherits a 
l’aplicació i a través d’aquesta. Els 1000€ es podran gastar en tantes compres 
com l’usuari desitgi. 
 

7. El val de 1000 euros no és bescanviable per l’import en efectiu. 
 

8. La data límit per gastar els 1.000 euros serà el 31 de desembre de 2022 a les 
24h. Si en aquesta data no s’han gastat els 1000€ del premi, els diners 
caducaran i l’usuari no en podrà fer ús. 
 

9. Totes les compres que es realitzin a través de l’aplicació acumularan el 
percentatge de descompte de l’import total, tal com s'estableixen les 
condicions generals del projecte Garrotxa Approp 
 

 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

La titularitat de l’aplicació Garrotxa Approp correspon a DinàmiG (Agència 

d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) i l’Ajuntament d’Olot n’és el titular de 

les dades.  

 

L’Associació per al foment del consum local de la Garrotxa té amb relació a aquesta 

campanya la condició de tercer encarregat del tractament de dades de caràcter 

personal. Per tant, s’ajustarà la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia 

dels drets digitals, i 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 pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). 

 

Es pot consultar la política de privacitat a http://www.garrotxaapprop.cat/politica-

privacitat 

 

 

 


