
BASES DE LA PROMOCIÓ 

“FES-TE AMIC DEL NOSTRE FACEBOOK ” 

de 

LES CORTS COMERÇ 08028 

 

 

 

L’Associació Les Corts Comerç 08028 (des d’ara, LES CORTS COMERÇ 08028) organitza la 

promoció “FES-TE AMIC DEL NOSTRE FACEBOOK”. La iniciativa té per finalitat impulsar i 

promocionar l’activitat comercial del barri LA MATERNITAT I SANT RAMON i premiar la fidelitat 

i confiança dels consumidors. Per poder prendre part en la present PROMOCIÓ les persones 

interessades s’hauran de regir per les següents  

 

BASES 

1.- PERSONES LEGITIMADES i ÀMBIT TERRITORIAL 

Podran prendre part en la PROMOCIÓ totes les persones amb residència al territori nacional 

espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla que 

durant el període de vigència de la PROMOCIÓ. La participació és oberta a majors de 18 anys.  

 

2.- ÁMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ  

La PROMOCIÓ s’iniciarà el dia 12 de maig de 2018 (00:00) i finalitzarà el dia 20 de maig de 

2018 a les 23:59hores. Fins aquella hora, les persones interessades en prendre part en la 

PROMOCIÓ podran fer-se amics de la fan page  de Facebook de LES CORTS COMERÇ 08028 i 

participar en el sorteig. d’un (1) val regal de 50 € a gaudir en un dels establiments associats, 

que en el moment del sorteig siguin d’alta a l’associació. El sorteig es farà el dia 24 de maig 

2018 de forma totalment aleatòria amb un software random de sortejos. 

 
3.- PARTICIPACIÓ 

 

3.1.- Per poder prendre part en la PROMOCIÓ, cal que el participant es faci amic de la fan page 

del facebook de LES CORTS COMERÇ 08028  http:/ 

https://www.facebook.com/lescortscomerç08028  

 



4.- EL PREMI 

El PREMI de la present PROMOCIÓ consisteix en un (1) val de 50 euros a gaudir en un dels 

establiments associats a LES CORTS COMERÇ 08028 en el moment del sorteig.  Cal gastar-los 

en un termini de 2 mesos a partir del dia en que es faci efectiva de forma fefaent el lliurament 

del val de 50 euros al guanyador. 

 5.- ASSIGNACIÓ DEL PREMI 
 
5.1.- L’assignació del premi es farà mitjançant un sorteig aleatori que tindrà lloc el dia 24 de 
maig de 2018. En aquest sorteig hi entraran tots els fans que s’hagin donat d’alta fins el termini 
de la vigència de la PROMOCIÓ. 
 
5.2.- En el mateix sorteig s’escolliran igualment a l’atzar dos(2) guanyadors amb caràcter de 
reserva amb els qui, seguin l’ordre d’extracció del sorteig, es podrà contactar amb ells en el 
supòsit que no fos possible contactar amb el guanyador inicial o bé aquest no volgués o no 
pogués acceptar el premi. 
 
5.3.- Si no es pogués celebrar el sorteig en la data inicialment prevista, aquest tindrà lloc no 
més tard d’una setmana després de la data indicada en les presents Bases. 
 
 
6.- CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS 
 
5.6.- En cas de no poder lliurar el premi segons la descripció de la Base 4rta o si per qualsevol 
raó aliena a LES CORTS COMERÇ 08028 no hi hagués disponibilitat del regal promocional 
previst, LES CORTS COMERÇ 08028 es reserva el dret de substituir-lo per un altre regal d’igual 
o superior cost. 
 
6.2.- El premi del val de compra per un import determinat  no són bescanviables pel seu valor 
en metàl·lic ni per qualsevol altre premi. Només es poden bescanviar per productes o serveis 
comprats o contractats en els establiments adherits a la PROMOCIÓ.  
 
 
6.3.- El premi de val de compra per un import determinat és vàlid durant dos (2) mesos a 
comptar des de la data de formalització de lliurament del premi. Vençut aquest termini, el 
guanyador no podrà realitzar cap compra o cap més altra compra amb càrrec a  l’import del 
premi que li hagués correspost ni tampoc se li abonarà en metàl·lic la quantitat que no hagi 
gastat. En el supòsit de contractar serveis, disposarà de sis (6) mesos per fer-los efectius des de 
la data de formalització de lliurament del premi. 
 
6.4.- . El val s’haurà de gaudir en la seva totalitat en una botiga escollida pel guanyador  entre 

les botigues i/o establiments associats  d’alta en el moment del sorteig. .. Tanmateix, ni LES 

CORTS COMERÇ 08028 ni els establiments adherits a la PROMOCIÓ es fan responsables dels 

bescanvis que es puguin dur a terme durant el període de temps que el val hagi pogut ser 

utilitzat amb caràcter fraudulent per una tercera persona. Ni  LES CORTS COMERÇ 08028 ni els 

establiments adherits compensaran el guanyador en aquests supòsits. 

 
6.5.- El guanyador de la PROMOCIÓ sap i accepta que haurà d’atendre’s a totes i cadascuna de 
les presents Bases.  



6.6.- El premi atorgat és intransferible és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància el 
premiat no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, els organitzadors 
procediran a contactar amb el guanyador de reserva corresponent. En el supòsit que l’últim 
reserva no acceptés o renunciés al premi, la PROMOCIÓ es declarà deserta. 
 
 
6.7.- LES CORTS COMERÇ 08028  no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades 
personals de les persones guanyadores. En conseqüència, LES CORTS COMERÇ 08028 queda 
totalment exonerada davant del guanyador de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del 
no lliurament del regal degut a errors en les dades facilitades pel propi guanyador, inclosa la 
possibilitat de no poder contactar amb els guanyadors  per a comunicar-li el seu estatut de 
guanyador i formalitzar segons el aquí previst la acceptació i lliurament del premi que li hagi 
tocat. 
 
6.8.- Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser 
comunicada a info@lescortscomerc08028.com 
 
7.- LLIURAMENT DELS PREMIS 
 
7.1.- Els premis als guanyadors són nominatius i seran lliurats exclusivament dins del territori 
espanyol. Només tindran dret a premi les persones que acreditin residència a Espanya de 
forma documentada. 
 
7.2.- Un cop celebrat el sorteig, LES CORTS COMERÇ 08028 es posarà en contacte amb el 
guanyador a través de d’un missatge al Messenger de facebook i li proporcionarà el correu de 
l’associació per l’acceptació del premi  
7.3.- Un cop contactat el guanyador aquest haurà de confirmar l’acceptació del premi fent 
arribar les seves dades personals a les CORTS COMERÇ 08028 a l’adreça  
lescortscomerc08028@gmail.com.. Si transcorregudes 48 hores, el guanyador no contestés a 
LES CORTS COMERÇ 08028, aquesta podrà contactar amb el primer reserva, seguint el mateix 
protocol establert aquí. Si finalment no fos possible contactar amb cap dels dos (2) reserves, la 
PROMOCIÓ es declarà deserta i no hi haurà cap obligació amb aquests guanyadors.  
8.- CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES 
 
8.1.- Les dades dels participants seran tractades de conformitat amb les disposicions de la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter i del Reglament 

General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 

d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades 

de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) que serà d’obligat 

compliment a partir de 25 de maig de 2018. 

8.2.- Les dades personals de tots els participants i del seus representants, en cas de menors, 

seran tractades per les LES CORTS COMERÇ 08028 amb la finalitat de gestionar la seva 

participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la PROMOCIÓ, les dades no 

seran conservades. Amb la participació a la PROMOCIÓ, queda atorgat el consentiment perquè 

les dades personals puguin ser tractades per a la gestió de la participació en la PROMOCIÓ. 

8.3.- El nom i cognoms i imatge del guanyador i la seva família es podran utilitzar per 

reproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el barri La 

Maternitat i Sant Ramon de LES CORTS COMERÇ 08028, durant el període d’un any, sense que 

mailto:info@lescortscomerc08028.com


aquest ús li confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del 

premi de la PROMOCIÓ. 

8.4.- La mecànica de la PROMOCIÓ exigeix que les dades facilitades siguin vertaderes, 

completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no 

actualitzades, LES CORTS COMERÇ 08028 queda alliberada respecte dels casos concrets i de 

qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que la 

PROMOCIÓ no té beneficiaris. 

8.5.- Els participants podran exercir els seus drets d’accés, consulta, rectificació o cancel·lació, 

portabilitat i oblit respecte de les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ 

mitjançant un missatge de correu electrònic a lescortscomerc08028@gmail.com  indicant en la 

referència “LOPD/RGPD Fes-te Amic del Facebook de LES CORTS COMERÇ 08028”. Les dades 

personals no seran objecte de tractaments per a l’obtenció de perfils. A la finalització de la 

PROMOCIÓ, les dades no es conservaran en cap sistema de tractament de dades personals. 

L’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 

28001). 

 
 
9.- RESERVES I LIMITACIONS 
 
9.1.- LES CORTS COMERÇ 08028 es reserva el dret d’anul·lar la PROMOCIÓ o suspendre-la o bé 
canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia 
alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de les 
mateixa, segons l’estipulat en les presents Bases Generals. 
 
9.2.- Igualment, LES CORTS COMERÇ 08028 podrà declarar nul·la la PROMOCIÓ  si es detecten 
irregularitats en les dades identificatives dels participants guanyadors. 
 
9.3.- LES CORTS COMERÇ 08028 podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions 
que siguin abusives o fraudulentes. 
 
9.4.- No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades a les 
associacions participants ni als establiments. De resultar guanyadora una persona en aquesta 
situació, LES CORTS COMERÇ 08028 atorgaria el premi al reserva corresponent. 
 
9.5.- LES CORTS COMERÇ 08028 es reserva el dret d’utilitzar el nom i cognoms i imatge de la 
persona guanyadora per reproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat publi-promocional 
durante el període d’un any relacionada amb LES CORTS COMERÇ 08028, sense que aquest ús 
confereixi al guanyador cap tipus de remuneració o benefici, a excepció del premi que li 
correspongui. 
 
9.6.- Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica 
dels participants. 
 
9.7.- LES CORTS COMERÇ 08028 exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota 
naturalesa que puguin donar-se per la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del 
funcionament de la fan page de Facebook o del web www.lescortscomerç08028-com  o la 
disminució o defectuositat de la normalitat en l’ús de la fan page o del web que es pugui 

http://www.lescortscomerç08028-com/


provocar degut a comportaments incívics dels usuaris i que pugui afectar l’eficàcia dels 
registres, als enviaments de respostes de confirmació de participació, de formalització dels 
premis, entre altres. 
 
9.8.- Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera les activitats promocionals de 
LES CORTS COMERÇ 08028 ni està associat a LES CORTS COMERÇ 08028 o a les activitats 
promocionals. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient de que està 
proporcionant informació a LES CORTS COMERÇ 08028 i no a Facebook. La informació que 
faciliti l’usuari només s’utilitzarà per gestionar la participació de l’usuari a les activitats i 
comunicar-li el seu estatus de guanyador si s’escau. 
 
10.- INFORMACIÓ FISCAL 
 
Els premis de la present PROMOCIÓ estan subjectes a la normativa aplicable de l’impost sobre 
la renta de les persones físiques en el moment de l’obtenció del premi. 
 
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
11.1.- S’informa als participants que el simple fet de prendre part en les PROMOCIONS implica 
la total acceptació de les presents Bases. 
 
11.2.- Qualsevol manifestació en contra per part del participant, implicarà l’exclusió d’aquest 
de la PROMOCIÓ i els organitzadors quedaran alliberats de tota obligació respecte d’aquest 
participant. 
 
 
Les presents Bases es poden consultar a lescortscomerç08028.com 
 
 
Barcelona, a 7 de maig 2018  
 


