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BASES DE LA PROMOCIÓ 
“EL PASSAPORT DE LA SALUT DEL BARRI”  

de 
LES CORTS COMERÇ 08028 

 
 

 
L’Associació Les Corts Comerç 08028 organitza la promoció “El Passaport de la Salut del Barri”. 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 completin el «PASSAPORT DE LA SALUT DEL 
BARRI», emplenin  el passaport ) i dipositin aquesta butlleta en qualsevol de les urnes que trobaran en els comerços associats a  Les Corts 
Comerç 08028 i adherits a la PROMOCIÓ (veure Base 12ª de les presents Bases). La participació és oberta als menors de 18 anys, sempre 
que la butlleta de participació sigui completada amb les dades dels seus pares o tutor legal. 
 
 
2.- ÁMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ 
 
La PROMOCIÓ s’iniciarà el dia 12 de maig  de 2018 i finalitzarà el dia 12 de juny de 2018, en l’horari de tancament dels establiments 
participants en la mateixa. Fins aquella hora, les persones interessades en prendre part en la PROMOCIÓ podran dipositar la seva butlleta de 
participació. El dia 21 de juny de 2018  tindrà lloc el sorteig aleatori que determinarà el guanyador del premi de la PROMOCIÓ. 
 
 
3.- PARTICIPACIÓ 
 
3.1.- Per poder prendre part en la PROMOCIÓ, cal que el participant completi la butlleta de participació que consisteix en un passaport 
(«Passaport de la Salut») que té quatre sectors: Cuida´t, Posa´t Guap@, Somriu i Gaudeix que caldrà emplenar amb l’estampació de 4 segells, 
1 per sector, segons el detallat a continuació: 
. 
 
CUIDA´T:  
Farmàcia Marta Niñerola, Riera Blanca, 11 
Restaurant Vegetarià La Riera, Regent Mendieta, 15 
Pepa Checa, Sant Ramon, 17. 
 
POSA´T GUAP@: 
Pèls i Pelets, Cardenal Reig, 18 
Al Teu Estil, Regent Mendieta, 7 
Inèdit, Sant Ramon, 31 
 
SOMRIU: 
SCDentals, Sabino de Arana, 10-12 
Clínica  BCN- salut dental, Trav. de les Corts, 37 
 
MIMA´T:  
La Crème, Comandant Benítez, 35 
Agape, Felipe de Paz, 6 
Alma Molinet, Av. Sant Ramon, 26 

 
Per aconseguir un segell d’un establiment, el participant haurà de fer  una compra o servei mínim de 15 euros durant el període de vigència de 
la PROMOCIÓ. 
 
Els passaports  es repartiran als estands de l’Associació durant la Fira de Comerç al Carrer el mateix dia 12 de maig a les carpes de membres 
de l’Associació: el participant només cal que demani els passaports a l’estand. Els passaports també es poden obtenir en els comerços adherits 
a la PROMOCIÓ, a partir del dilluns dia 14 de maig on el participant realitzi les seves compres. Un cop hagi segellat les 4 caselles del 
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passaport amb 4 segells dels 4 grups diferents, el participant ha de completar-lo amb les seves dades personals i el podrà dipositar en 
qualsevol de les urnes dels establiments participants que tinguin a la seva disposició una urna de la PROMOCIÓ. Cada Passaport de la Salut 
degudament emplenat és una butlleta de participació. S’admetran totes les butlletes que es dipositin fins el 12 de juny de 2018 dins l’horari 
comercial dels establiments participants.  
Els Passaports de la Salut  que es presentin fora d’aquests termini i horari no seran admesos. En el que cas que sigui un menor el participant, 
la butlleta cal completar-la amb les dades dels seus pares o tutor legal. 
 
3.2.- Un mateix participant podrà dipositar tants  Passaport de la Salut  com cregui convenient, si bé als efectes del sorteig només s’admetran 
els que tinguin totes les caselles degudament segellades i hi constin inscrites de forma llegible les dades personals.  
3.3.- La participació a la PROMOCIÓ és gratuïta i només es requerirà el compliment dels requisits de les presents Bases. 
 
 
4.- EL PREMI 
 
El PREMI de la present PROMOCIÓ consisteix en un val de 300 euros a gaudir als establiments participants.  El mínim de compra serà de 15 
euros i cal gastar-los en un termini de 6 mesos a partir del 21 de juny 2018. A 21 de desembre 2018 caducarà l’import no gastat.  
 
5.- SORTEIG 
 
5.1.- La designació del guanyador de la PROMOCIÓ es determinarà mitjançant un sorteig aleatori que es celebrarà el dia 21 de juny de 2018 a 
al Centre Cívic Pere Quart. En el moment del sorteig i també de forma totalment aleatòria es designaran 4 reserves, amb els quals i, seguin 
l’ordre d’extracció en el sorteig, l’Associació podrà contactar en el supòsit que no es pogués contactar amb el guanyador inicial o bé aquest un 
cop contactat no volgués o no pogués acceptar el premi. 
 
5.2.- Si el sorteig no es pogués celebrar en la data prevista, aquest tindrà lloc en una data dins del termini de la setmana a comptar des del dia 
previst com a data de sorteig. 
 
 
 
6.- CONDICIONS GENERALS DEL PREMI 
 
6.1.- El premi consisteix en un val de 300 euros per ser bescanviat per serveis i productes dels establiments adherits a la PROMOCIÓ. La 
persona receptora del premi caldrà que respecti les dates de gaudi del premi que queden compreses entre 21 de juny de 2018 fins a 21 de 
desembre de 2018.Si no es frueix del premi en el període de temps indicat el premi caducarà. En el supòsit que no es gastés tot l’import del 
premi a la data de venciment, aquest import igualment caducarà. En cap dels dos casos s’entregarà la quantitat pendent de ser gastada en 
metàl·lic. El val es podrà anar bescanviant sempre que la transacció econòmica sigui d’un valor mínim de 15 euros. En el supòsit que el titular 
del val el perdés ho haurà de comunicar de forma immediata a l’Associació a fi i efecte de poder anul·lar el val i emetre’n un de nou per la 
quantitat que hi hagués pendent de ser gastada. Tanmateix, ni l’Associació ni els establiments adherits a la PROMOCIÓ es fan responsables 
dels bescanvis que es pugui dur a terme durant el període de temps que el val hagi pogut ser utilitzat amb caràcter fraudulent per una tercera 
persona. Ni  l’Associació ni els establiments adherits compensaran el guanyador en aquests supòsits. 
 
6.2.- L’Associació es reserva el dret de substituir el premi previst per un altre regal d’igual o superior cost si per qualsevol raó aliena a la seva 
voluntat no es pogués procedir al lliurament del premi en les condicions inicialment previstes en les presents Bases. 
 
6.3.- El premi no és bescanviable pel seu valor en metàl·lic ni per qualsevol altre premi que no sigui el previst aquí i caducaran un cop vençut el 
termini establert per a cadascun d’ells. 
  
6.4- El guanyador del  premi ha d’acceptar el premi tal i com se’ls ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació de data, lloc, 
condicions, serveis, entre altres. Les entitats oferidores del premi es reserven el dret de modificar qualsevol aspecte dels premis quan les 
circumstàncies ho justifiquin, si bé en qualsevol cas, aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi o en tot cas, seran 
per millorar-lo. 
 
6.5.- En el moment en que es comuniqui a la persona guanyadora que ha resultat premiada i després de fer l’acte de lliurament del premi en el 
que haurà d’assistir, aquesta tractarà directament amb l´associació. 
 
6.6.- La persona guanyadora  sap i accepta que haurà d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents Bases. 
 
6.7.- El premi atorgat és intransferible és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància la persona premiada no pogués o no volgués 
acceptar el premi o bé hi renunciés, l’Associació procedirà 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. 
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6.8.- L’Associació  no es fan responsable de la falta de veracitat de les dades personals de la persona guanyadora ni de les dels reserves. En 
conseqüència, queda totalment exonerats 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 el guanyador per a comunicar-li el 
seu estatut de guanyador i formalitzar segons el aquí previst l’acceptació i lliurament del premi. 
 
6.9.- Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser comunicada a lescortscomerc08028@gmail.com 
 
 
7.- LLIURAMENT DEL PREMI 
 
7.1.- El premi serà nominatiu i serà lliurat exclusivament dins del territori espanyol. Només tindran dret a premi les persones que acreditin 
residència a Espanya de forma documentada. 
 
7.2.- La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin a la butlleta de participació (Passaport de la  
Salut escollit aleatòriament en el sorteig), o bé amb el representant -pare, mare, tutor, representant legal- del menor d’edat, en el cas de 
resultar guanyadora una butlleta tenint com a participant un menor.  
 
7.3.- Tant el guanyador com la seva família (incloent, el supòsit d’un menor d’edat guanyador), saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes 
i cadascuna de les presents Bases. 
 
 
 
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 l’Associació 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 el 
dipòsit de la butlleta degudament emplenada en les urnes de la PROMOCIÓ, queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin 
ser tractades per a la gestió de la participació en la PROMOCIÓ, incloent l’autorització expressa dels representants del menor d’edat. 
 
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 l’Associació, durant el període d’un any, sense que 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, l’Associació 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 Passaport de la salut ””. 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 i s’aplicaran les mesures 
pertinents de destrucció de les butlletes de participació. .L’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 
(Madrid, 28001). 
 
 
9.- RESERVES I LIMITACIONS 
 
9.1.- L’Associació es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la PROMOCIÓ 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 la mateixa, segons 
l’estipulat en les presents Bases. 
 
9.2.- Igualment, es podrà declarar nul·la la PROMOCIÓ si es detecten irregularitats en les dades identificatives dels participants guanyadors. 
 
9.3.- Es podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes. 
 
9.4.- No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades als establiments participants. De resultar guanyadora una 
persona en aquesta situació, s’atorgaria el premi al reserva corresponent. 
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9.5.- Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge del guanyador i la seva família en qualsevol activitat publi-
promocional relacionada amb el barri La Maternitat i Sant Ramon i de l’Associació, durant el període d’un any, sense que aquest ús els 
confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del premi de la PROMOCIÓ. 
 
9.6.- Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants. 

 

9.7.- Malgrat que la PROMOCIÓ és comunicada al Facebook de l’Associació, aquesta xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap 

manera aquestes activitats promocionals de l’Associació dels comerços del barri de La Maternitat i Sant Ramon ni està associada a ells o a les 

activitats promocionals.  
 
 
10.- INFORMACIÓ FISCAL 
 
El PREMI de la present PROMOCIÓ està subjecta 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 la PROMOCIÓ 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. 
 
 
12.- DIPÒSIT DE LES BASES  
 
Les  presents Bases es poden consultar-se al web de l’Associació lescortscomerç08028.com i a tots els comerços participants. 
 
 
13.- COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA PROMOCIÓ 
 
Els comerços de salut i benestar associats a Les Corts Comerç 08028 en el moment d’organitzar la promoció són:  
 

CUIDA´T:  

Farmàcia Marta Niñerola, Riera Blanca, 11 

Restaurant Vegetarià La Riera, Regent Mendieta, 15 
Pepa Checa, Sant Ramon, 17. 
 
POSA´T GUAP@: 

 Pèls i Pelets, Cardenal Reig, 18 

Al Teu Estil, Regent Mendieta, 7 
Inèdit, Sant Ramon, 31 
 
  
 

 
SOMRIU: 
 SCDentals, Sabino de Arana, 10-12 

Clínica BCN-Salut Dental, Trav. de les Corts, 37 
 
MIMA´T:  

La Crème, Comandant Benítez, 35 

Agape, Felipe de Paz, 6 
Alma Molinet, Av. Sant Ramon, 26 
  
 

 
 
Barcelona, a 7 de maig de 2018 
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