
 
BASES DʼADHESIÓ AL CLUB DE LECTORS DE NACIÓGRANOLLERS  
 
 
Informació legal 
 

El Club de Lectors de NacióGranollers.cat, creat lʼagost de 2013, és propietat de SCG Aquitània SL, 
domiciliada al C/ Virrei Avilés, 15, entresòl 2a, 08500 Vic (Barcelona), amb NIF B-60955564. 
Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 28794, foli 202, fulla B-142-498.  
 
I gestionat per lʼempresa editora dʼaquest mitjà de comunicació, Edicions 15 Columnes SCP, 
domiciliada al C/ Navarra, 62, 1er-1ª, 08401 Granollers (Barcelona), amb NIF J-65989048,. 
 
La subscripció al Club de Lectors de NacióGranollers implica donar suport al mitjà per tal de garantir 
el pervenir del diari i dʼassegurar-ne la seva independència i fortalesa. 

 
Beneficiaris 
 

Els beneficiaris del Club són persones físiques o jurídiques, públiques o privades. La subscripció 
sempre anirà a nom dʼuna persona en concret.  
 
Avantatges 
 

El Club de Lectors de NacióGranollers promou ofertes, descomptes, sortejos i propostes d'activitats 
per als seus integrants. A la secció “Club de Lectors” del web corporatiu del diari es troba tota la 
informació referent al Club i lʼoferta dʼavantatges, que sʼanirà actualitzant periòdicament.  
A banda dʼaixò, el Club de Lectors també ofereix els següents serveis:  
 

- Butlletí diari via correu electrònic amb els principals titulars del dia i accés directe a les 
notícies vinculades. 

- Informació via correu electrònic sobre noves ofertes, descomptes, sortejos i activitats del Club. 
  

Import 
 

La subscripció bàsica al Club implica una aportació anual de 36€.  
 
Existeix també la tarifa de 150€ anuals per les persones físiques o jurídiques amb alta voluntat 
dʼimplicació en el projecte. *Els titulars dʼaquesta modalitat podran participar exclusivament en el 
consell de la redacció amb trobades anuals, per compartir idees, crítiques i aportacions sobre el rumb 
editorial de NacióGranollers. 
 
Aquests imports duen aplicat el 21% dʼIVA, sent per tant els ingressos reals de 28,44€ i 118,5€ 
respectivament.  
 

Qualsevol canvi que Edicions 15 Columnes SCP efectuï en les modalitats d'alta i/o en les formes de 
pagament de les mateixes serà publicat en el web del diari i informat als socis amb una antelació 
raonable. Les modificacions afectaran als nous socis a partir de l'inici de la contractació i als socis ja 
actius, a partir del moment en què es renovi la seva subscripció.  
 
Pagament 
 

El pagament per a la subscripció al Club de Lectors es formalitzarà mitjançant domiciliació bancària. 
Lʼimport serà carregat per part dʼEdicions 15 Columnes SCP el dia 20 del mes següent a partir del 
moment de la subscripció.  



 
El soci es compromet al pagament corresponent a la subscripció del Club de Lectors, acceptant que, 
en cas que no fos possible el cobrament per part dʼEdicions 15 Columnes SCP, la subscripció 
sol·licitada no li sigui concedida. 
 
Lʼactivació dels usuaris com a membres del Club de Lectors es realitzarà a partir del cobrament de 
lʼimport de subscripció. 
 
Manteniment i revocació de la subscripció 
 

La subscripció al Club té una vigència dʼun any. A partir dʼaquí, sʼactivaria una renovació automàtica 
de la subscripció si el titular no especifica el contrari.  
Lʼadhesió al Club pot ser revocada per part del titular de forma lliure i immediata. En el cas, però, que 
el pagament de la tarifa ja sʼhagi efectuat, no es faria retorn de lʼimport abonat. 


