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BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ 
“FEM CRÉIXER LA IL.LUSIÓ. SORTEIG XECS REGAL” 

 
JOSEL S. L. U., CIF B-08236127, amb domicili a c/ Comte d’Urgell, 230, 08036 Barcelona, organitza 
el present sorteig d’acord amb els termes i les condicions que s’estableixen en les següents bases 
legals.  
 
PRIMERA: VIGÈNCIA. PERÍODE DE PARTICIPACIÓ 
El període de participació s’estendrà entre els dies 5 de desembre de 2020 i 5 de gener de 2021, 
ambdós inclosos.  
 
SEGONA: PARTICIPANTS. EXCLUSIONS 

! Promoció gratuïta dirigida a més grans de 18 anys, residents en Espanya, que compleixin 
els requisits que s’assenyalen a continuació.  

! Queden exclosos de la participació en la promoció els llogaters i empleats de les botigues 
del Passeig Comercial El Pallol, les agències de publicitat i els qui hagin intervingut en 
l’organització de la present acció.  

TERCERA: PREMIS I MODALITAT D’ELECCIÓ DE GUANYADORS 
! Hi haurà un total de quatre premis. Cada un dels premis consisteix en xecs regal per valor 

de cinquanta euros (quart premi), xecs regal per valor de cent euros (tercer premi), xecs 
regal per valor de cent cinquanta euros (segon premi) i xecs regal per valor de dos-cents 
euros (primer premi) per efectuar compres o consumicions als establiments del Passeig 
Comercial El Pallol fins al 28 de febrer de 2021. 

! Els quatre guanyadors s’escolliran mitjançant sorteig per mà innocent en un acte públic 
que se celebrarà divendres 8 de gener de 2021 al Passeig Comercial El Pallol.  

QUARTA: MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 
La participació estarà subjecta a les condicions següents:  

! Els qui durant el període de participació efectuïn compres o consumicions en qualsevol 
de les botigues o locals de restauració o altres del Passeig Comercial El Pallol que siguin 
iguals o superiors a NOU (9) euros podran participar en el sorteig dels premis descrits en 
la clàusula anterior.   

! A efectes del sorteig, només es tindran en compte les compres físiques, i en queden 
excloses les compres en línia.  

! Una vegada efectuada la compra o consumició igual o superior a 9 euros, el client pot 
sol·licitar una papereta de participació en el mateix establiment. Serà imprescindible que 
es conservi el rebut de compra, ja que aquest se sol·licitarà en cas que la participació 
resulti guanyadora. El guanyador perdrà el dret al premi si no el presenta en el moment 
de la recepció.  

! Els participants hauran d’emplenar la papereta de participació amb informació veraç; 
altrament, la participació es donarà de baixa, amb el que es perdrà el dret al premi, si és 
que se n’ha obtingut algun. Queda prohibit indicar-hi dades de tercers o de menors 
d’edat.  

! Una vegada emplenada la papereta, s’haurà de dipositar a l’urna disposada per al sorteig.  
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! Cada rebut de compra o consumició igual o superior a NOU (9) euros donarà dret a UNA 
(1) participació.  

! Cada participant només podrà obtenir UN (1) premi.  
! Les participacions són limitades a 6.000 paperetes. 
! Durant la celebració del sorteig es descartaran automàticament les paperetes il·legibles 

o que es trobin en un estat que no permeti determinar amb certesa a qui corresponen 
les dades participants. De la mateixa manera, en cas que existeixin sospites de frau, o si 
la papereta o el rebut de compra presenten signes d’haver estat manipulats, falsificats o 
alterats d’alguna manera, el guanyador perdrà el dret al premi, que passarà a la llista de 
suplents.  

CINQUENA: SORTEIG. NOTIFICACIÓ ALS GUANYADORS. LLIURAMENT DEL PREMI 
Sorteig 
El sorteig s’efectuarà per mà innocent en un acte públic el dia 8 de gener de 2021. S’extrauran 
QUATRE (4) guanyadors. La primera papereta extreta correspondrà al premi de xecs regal per 
valor de CINQUANTA (50) euros; la segona, a xecs regal per valor de CENT (100) euros; la tercera, 
a xecs regal per valor de CENT CINQUANTA (150) euros; i la quarta correspondrà al primer premi 
de xecs regal per valor de DOS-CENTS (200) euros.   
 
De la mateixa manera, s’extrauran VUIT (8) suplents que substituiran els guanyadors en ordre 
d’extracció, en cas que per qualsevol motiu no puguin gaudir del premi (per exemple, per falta 
d’acceptació del premi, il·legibilitat de les dades o correu electrònic no vàlid, entre d’altres). En 
cas que el nombre de participants en reserva fos insuficient, es podrà declarar el premi desert.   
 
Si en el sorteig s’extraguessin dues o més paperetes d’un mateix participant, només la primera 
tindria validesa i seria premiada. 
 
Notificació al guanyador 
El guanyador serà notificat mitjançant correu electrònic, segons les seves dades de registre. Des 
de la notificació de la seva condició de premiat, el guanyador tindrà un termini de 5 dies naturals 
des de la data d’enviament del correu electrònic per contestar a la notificació esmentada i 
acceptar el premi. Si no fos possible la comunicació a través de correu, es farà un intent per 
telèfon. En cas de no poder contactar amb el guanyador per cap dels mitjans indicats, es passarà 
immediatament a la llista de suplents, en rigorós ordre d’extracció, i el guanyador perdrà el dret 
al premi. 
 
Serà imprescindible que el guanyador aporti el seu rebut de compra, altrament perdrà el dret al 
premi i aquest passarà a la llista de suplents. No s’acceptaran rebuts en evident mal estat o amb 
signes d’adulteració o manipulació.  
 
Condicions per fer efectiu el premi 

! Una vegada determinats els guanyadors i s’hagi acceptat el premi, l’organitzador en farà 
el lliurament.  

! Els guanyadors tindran temps fins al 28 de febrer de 2021 per efectuar compres o 
consumicions a qualsevol de les botigues o locals de restauració del Passeig Comercial El 
Pallol pel valor dels seus xecs regal. 

SISENA:  CONDICIONS DEL PREMI 
! El guanyador haurà de facilitar una fotocòpia del seu DNI, el NIE o un altre document 

d’identitat vàlid, si l’organitzador així ho requerís. En cas que s’hagi requerit comprovació 
d’identitat i que el premiat no hagi adjuntat cap documentació, perdrà el dret al premi, 
que passarà a la llista de suplents. 
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! En cap cas el premi no podrà bescanviar-se per un altre premi en espècie o diners en 
metàl·lic. 

! El premi és intransferible.  

SETENA:  PUBLICACIÓ DE GUANYADORS. DRETS D’IMATGE  
Per motius de transparència, el guanyador autoritza l’organitzador a reproduir, utilitzar i difondre 
el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària o promocional que estigui 
relacionada amb aquesta promoció, tot això a qualsevol mitjà (perfils de xarxes socials d’El Pallol, 
lloc web, entre d’altres) sense obtenir dret a remuneració o ni cap mena de benefici tret del 
lliurament del premi guanyat conforme a aquestes bases.  
 
VUITENA:  RESPONSABILITAT I RESERVA DE DRETS 

! L’organitzador es reserva el dret a excloure de la participació les persones que no 
compleixin els requisits exigits.  

! De la mateixa manera, es reserva el dret d’excloure de la participació o de deixar el premi 
desert en el cas que existeixin presumpcions de frau per part d’algun dels participants.  

! L’organitzador podrà modificar la mecànica per tal de millorar-la o d’evitar actituds 
fraudulentes. També podrà fer un altre tipus de modificacions sempre que aquestes 
estiguin justificades i no perjudiquin els participants. 

! En cas que l’acció no pogués dur-se a terme, bé per fraus detectats, errors tècnics o 
qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’organitzador, queda reservat el 
dret a cancel·lar-la, modificar-la o suspendre-la, sense que els participants puguin exigir 
cap responsabilitat. 

NOVENA:  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
L’organitzador tractarà les dades amb la finalitat de gestionar la participació en el sorteig i el 
lliurament dels premis. El tractament es legitima en el consentiment de l’interessat, que podrà 
revocar-se en qualsevol moment. Les dades es conservaran el temps necessari per a la gestió de 
la promoció. Les dades dels guanyadors es conservaran un màxim de tres mesos, sense 
perjudici dels terminis que s’estableixin legalment. Les dades no se cediran a tercers 
destinataris, tret d’obligació necessària o legal. No s’elaboraran perfils ni hi haurà transferència 
internacional de dades. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició 
o limitació dirigint-vos a inmo@nyn.es o a l’adreça postal c/ Comte d’Urgell 230, 08036 
Barcelona. Si considereu que hi ha conflicte en el tractament de les vostres dades, podeu dirigir-
vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.  
 
DÈCIMA: LEGISLACIÓ APLICABLE, ACCEPTACIÓ DE LES BASES I COMPETÈNCIA 

! Aquesta promoció es regularà per la llei espanyola vigent. En participar-hi, els usuaris 
accepten els termes i condicions establerts en les presents bases. Es podrà exigir al 
guanyador que signi un document acreditatiu del lliurament del premi.  

! Tots els conflictes que puguin sorgir se sotmetran a la decisió dels tribunals que 
corresponguin segons la llei.  

ONZENA: DONACIÓ A LA FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE LES COMARQUES DE 
TARRAGONA 
 
L’organitzador es compromet a fer una donació d’1 (UN) euro a la Fundació Banc dels Aliments 
de les Comarques de Tarragona per cada papereta que participi en el sorteig, fins a un màxim 
de MIL (1.000) paperetes i MIL (1.000) euros. 
 

*** 
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Les bases legals estaran disponibles a la pàgina web www.elpallol.cat i a les oficines del Passeig 
wComercial El Pallol (c/ La Presó, 4, 1r 2a, 43201 Reus, Tarragona). 
 
 


