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BASES LEGALS SORTEIG DE NADAL 2020 #UnNadalSobreRodes 

 

 

PRIMERA.- ORGANITZADOR 

Barcelona Comerç (en endavant BC), amb domicili fiscal al carrer Ferlandina núm. 25, 

baixos, 08001 Barcelona i amb CIF nº G63433650, convoca un sorteig amb motiu de les 

festes nadalenques, adreçat al públic en general per promocionar l’activitat comercial de tots 

els establiments associats als Eixos Comercials1 membres de BC, adherits al sorteig.2  

 

 

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present sorteig es durà a terme a la ciutat de Barcelona, entre totes aquelles persones 

(majors de 18 anys) que hagin realitzat una compra en algun dels establiments associats 

als Eixos Comercials de BC, adherits a la promoció: 

 

 

TERCERA.- OBJECTIU DEL SORTEIG 

BC convoca el present sorteig, de caràcter gratuït, anomenat #UnNadalSobreRodes, amb 

l’objectiu de fomentar les compres al comerç local, durant el període nadalenc. 

 

 

QUARTA.- CONDICIONS  DE PARTICIPACIÓ 

 

1. Podran participar, exclusivament, majors de 18 anys (a data 26 novembre de 2020) 
 

2. El període de participació comença el 26 de novembre de 2020 i acaba el 30 de 

desembre de 2020. 
 

3. Imprescindible efectuar una compra en un comerç associat a un Eix Comercial 

membre de BC perquè aquest establiment  lliuri la butlleta de participació. 
 

4. Incompatibilitat: No podran participar en el sorteig els propietaris, familiars del titular o 

empleats dels establiments participants en el sorteig, així com tampoc els empleats 

dels Eixos Comercials  ni els de BC.  
 

5. La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes 

bases i les decisions de BC quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del 

present sorteig. 

 

 

                                                           
1
 Podeu consultar el llistat d’eixos comercials, membres de BC  a: www.eixosbcn.barcelona 

 

2
 Consultar punt 5 de les presents bases 

http://www.eixosbcn.barcelona/
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CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

 

1. Per participar en el sorteig, caldrà fer una compra,  entre el 26 de novembre de 2020 i 

el  30 de desembre de 2020, en qualsevol dels establiments associats als següents 

Eixos Comercials, membres de BC, que participen al sorteig: 
 

01.- Eix Comercial de Sant Gervasi 

02.- Carrer de Sants 

03.- Eix Clot  

04.- Coreixample 

05.- Eix Cor d'Horta  

06.- Associació de Comerciants Creu Coberta 

07.- Encants Nous Eix Comercial 

08.- Fabra Centre 

09.- Gran de Gràcia 

10.- Eix Comercial de La Marina  

11.- Eix Comercial Maragall 

12.- Nou Barris Centre Comercial 

13.- Eix Comercial Nou Eixample 

14.- Eix Comercial Poblenou 

15.- Associació de Comerciants Poble Sec- Paral·lel 

16.- Eix Comercial Sagrada Família  

17.- L’Eix de Sant Andreu 

18.- Sant Antoni Comerç 

19.- Sant Martí Eix Comercial 

20.- Sants- Les Corts Eix Comercial 

21.- L’Eix de Sarrià 
 

2. Després de realitzar una compra, el comerç lliurarà una butlleta de participació per 

entrar en el sorteig, sense establiment d’un import mínim per cada acció de compra. 
 

3. La butlleta compta amb un nº identificador únic, que va des del 0000 al 99999, 

emetent-se 21 series de cada un dels esmentats números identificadors (1 per 

cadascun dels 21 Eixos Comercials adherits al sorteig) 
 

4. Aquella butlleta que les xifres del seu número coincideixin amb el número del Primer 

premi del sorteig de la Grossa de Cap d’Any celebrat al 31 de desembre de 2020,  serà el 

guanyador.   
 

5. És imprescindible conservar la butlleta per a la seva presentació si aquesta resulta 

premiada. 
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SISENA.- PREMIS 

 

BC sortejarà 21 premis consistents cada un d'ells en una bicicleta elèctrica plegable 

marca Freeel, model Z03, en 6 colors diferents, segons disponibilitat del proveïdor. 
 

El premi és personal i intransferible i no podrà bescanviar per cap altre element, ni en 

efectiu ni en espècie a petició dels guanyadors/es. 
 

BC es reserva el dret de modificar el premi per un altre d’igual o superior valor, de 

considerar-se necessari, comprometent-se a publicar-ho al seu web 

www.eixosbcn.barcelona 

 

 

SETENA.- GUANYADORS 

 

El present sorteig comptarà amb 21 guanyadors/es, corresponents als 21 propietaris de la 

butlleta que coincideixi amb el número del primer premi de la Grossa de Cap d’Any. 

 

 

VUITENA.- DATA DEL SORTEIG 

 

31 de desembre de 020 

Les butlletes premiades coincidiran amb el primer premi del Sorteig de la Grossa de Cap 

d’Any, que es celebrarà el 31 de desembre de 2020. 
 

BC es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig. En aquest cas, 
ho publicarà seu web. 
 

 

NOVENA.- CELEBRACIÓ DEL SORTEIG 

 

El número premiat serà el que coincideixi amb el número del primer premi de la “Grossa 

de Cap d'Any" celebrat al 31 de desembre del 2020. 

 

 

DESENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG 
 
BC es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present sorteig a qualsevol 

moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que així ho 

justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les 

noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau. 

 

 

ONZENA.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI 

 

Tant BC com els 21 Eixos Comercials participants al Sorteig comunicaran a través dels 

http://www.eixosbcn.barcelona/
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seus webs i de les seves xarxes socials el número guanyador del sorteig, que serà aquell 

que coincideixi amb el Primer Premi del Sorteig de la Grossa de Cap d’Any (a celebrar el 

dia 31 de desembre de 2020) donant al/la propietari-a del número afortunat deu (10) dies 

naturals, des del moment de la publicació, per presentar la butlleta guanyadora. 

 

Així doncs, el termini per reclamar el premi serà de deu (10) dies naturals a partir de la 

publicació al web www.eixosbcn.barcelona, així com als webs dels Eixos Comercials 

participants. 

 

En cas que la butlleta amb el número premiat no hagi estat repartit o que els propietaris 

del número guanyador no presentin la butlleta en el termini establert, el procediment per 

atorgar el premi serà el següent: 

 

1. A partir del desè dia natural de la publicació del número premiat, si no apareix el/la 

guanyador/a d’algun dels Eixos Comercials participants, es considerarà que el 

número guanyador del sorteig de BC serà el que coincideixi amb el número del 

Segon Premi del Sorteig de la Grossa de Cap d’Any, sense dret dels propietaris del 

número anterior a cap mena de reclamació. 
 

2. Si passats aquests altres deu (10) dies naturals, no apareix aquesta butlleta (que 

dona com a guanyador/a el número que coincideix amb el segon premi de la 

Grossa de Cap d’Any) es considerarà número guanyador aquell que coincideixi 

amb el Tercer Premi del Sorteig de la Grossa de Cap d’Any, sense drets als 

propietaris dels números anteriors a cap mena de reclamació. 
 

3. Passats aquests darrers 10 dies naturals, si no apareix la butlleta amb número 

coincident amb el Tercer Premi del Sorteig de la Grossa de Cap d’Any, el premi 

quedarà desert i a disposició de l’organitzador de la promoció. 

 

 

DOTZENA.- ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI 

 

1. El/la propietari/propietària del número guanyador haurà de contactar, via correu 

electrònic o telèfon amb l’Eix Comercial corresponent3indicant que disposa del 

numero guanyador, que accepta el premi i facilitant nom i cognoms, DNI, telèfon i 

adreça de correu electrònic. 
 

2. L’Eix Comercial, prèvia verificació de l’acompliment dels requisits de participació, 

de les dades aportades pel guanyador/a i de la presentació de la butlleta, acordarà 

amb el/la guanyador/a data, hora i lloc per al lliurament del premi. 
 

3. Cadascun dels 21 Eixos Comercials participants al sorteig, faran lliurament del 

premi mitjançant la presentació de la butlleta premiada. 
 

                                                           
3 La butlleta indica a quin Eix Comercial pertany l’establiment on ha estat lliurada. Per consultar les dades de 
contacte de cada Eix: https://eixosbcn.barcelona/eixos-comercials/ 

http://www.eixosbcn.barcelona/
https://eixosbcn.barcelona/eixos-comercials/
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4. En cas que el/la guanyador/a no reculli el premi en els terminis acordats, perdrà  

automàticament el seu dret a aquest, passant a disposició de BC. 
 

5. En cas que es generés alguna despesa per l’enviament del premi (si s’escau) 

correria a càrrec del guanyador/a. 
 

6. Serà necessari per realitzar el lliurament del premi (amb un valor superior a 300 

euros) que el/la guanyador/a signi la comunicació de l’import del premi i la seva 

corresponent retenció a compte, a l’efecte de l’Impost de Renda de les Persones 

Físiques o qualsevol altra obligació que l’Administració Tributària imposi. La 

negativa a signar aquest document o a emplenar aquestes obligacions, suposarà 

la pèrdua del premi per al guanyador/a. 
 

7. BC remetrà al guanyador/a,  juntament amb el premi, la documentació necessària 

per a la formalització de l’impost. El/la guanyador/a haurà de retornar-la a BC, via 

l’Eix Comercial corresponent, aquesta documentació degudament emplenada en el 

moment de la identificació i abans de la recepció del premi. L’incompliment 

d’aquesta obligació determina la pèrdua del dret al premi. 
 

8. El/la guanyador/a queda informat que les retencions a compte de l’IRPF 

corresponents al premi obtingut, seran practicades en l’exercici fiscal en què BC 

rebi la comunicació de la recepció del premi i document de retenció a compte de 

l’IRPF signada pel premiat. Per tot això el premiat quedarà obligat a declarar el 

premi obtingut a la seva declaració d’IRPF d’aquest exercici. 

 
 
TRETZENA.- FISCALITAT 

 

Als premis de la present promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de 

l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de 

novembre de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres disposicions 

concordants. 

 

 

CATORZENA.- VERACITAT DE LES DADES 

 

Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin 

falses, els premis que els haurien correspost seran atribuïts a BC, sense possibilitat de 

cap mena de reclamació. 

 

QUINZENA.- DRETS D’IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

Les persones guanyadores accepten i autoritzen que el seu nom i cognoms; imatge i 

premi obtingut puguin apareix al web oficial de Barcelona Comerç 

(www.eixosbcn.barcelona) així com als webs dels Eixos Comercials membres, 

participants al sorteig. Igualment, accepten i autoritzen aparèixer a les xarxes socials de 

http://www.eixosbcn.barcelona/
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les esmentades entitats, a fi d’informar i fer públic el resultat del sorteig dut a terme, 

sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta 

del lliurament del premi. 
 

Els participants accepten, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, 

continguts i comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris als 

webs i xarxes tant de Barcelona Comerç com dels seus Eixos Comercials associats. 
 

La participació en el sorteig constitueix, doncs, una autorització gratuïta per a la inclusió 

de les imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el 

seu cas se’n derivin i, per tant, la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i 

transformació , en qualsevol mitjà o format, actuals o futurs i modalitat d’explotació, en 

tots els idiomes i països del món, per part de Barcelona Comerç i els seus Eixos 

Comercials associats. 

 

 

SETZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal (LOPD) BC informa que les dades personals facilitades pels guanyadors 

d’aquest sorteig seran incorporades a un fitxer temporal amb la finalitat de fer-li 

lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a 

aquests premis, al qual els guanyadors hi consenten expressament mitjançant la seva 

participació en l’esmentat sorteig. 
 

Aquestes dades seran tractades en tot moment amb total confidencialitat i seguretat, en 

ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran 

destruïts una vegada que finalitzi el present sorteig. 

En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant remissió de comunicació escrita 

acompanyada del seu DNI a FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMERÇ, C/Ferlandina 25 

baixos, 08001 Barcelona o per correu electrònic a fundacio@eixosbcn.barcelona. 
 

No obstant això, hem de advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible 

en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicades per tal de 

complir amb la legislació vigent. 

 

 

DISSETENA.- RECLAMACIONS 

 

El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts deu (10) 

dies naturals des de la data de publicació del número premiat, segons s’estableix al punt 

11 de les presents bases. 

 

 

 

mailto:fundacio@eixosbcn.barcelona
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DIVUITENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG 

 

BC es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present sorteig en qualsevol 

moment anterior al començament del mateix, sempre que existeixin causes que així ho 

justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les 

noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si s’escau. 

 

 

DINOVENA.- RESPONSABILITATS ALIENES 

 

En cap cas BC serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat o empresa amb la 

qual aquesta ha col·laborat per dur a terme el present sorteig, col·labori, presti al guanyador 

com a conseqüència del premi lliurat. La responsabilitat de BC queda limitada, en 

exclusiva, a la publicació del resultat del sorteig segons es troba contemplada en aquestes 

bases i al lliurament del premi a les persones agraciades pel mateix. 

Així mateix, el/la guanyador/a haurà de dirigir-se directament enfront al proveïdor dels premis en el 

cas que aquests presentessin qualsevol tara o defecte de fabricació. 

 

 

VINTENA.- DIPÒSIT 

 

Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web de 

Barcelona Comerç: www.eixosbcn.barcelona 

 

 

VINT-UNENA.- JURISDICCIÓ 

 

Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o 

aplicació de les presents Bases, tant BC i els seus Eixos Comercials adherits a la promoció 

com els/les  participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i 

competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol 

altre fur que pogués correspondre'ls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 1 de novembre, 2021 

http://www.eixosbcn.barcelon/

