
 

 

 
 
 
 
1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA CAMPANYA 
 
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en conveni amb Cerdanyola Comerç i Serveis, amb domicili a carrer Santa Maria, 17, 
de Cerdanyola del Vallès identificada amb el número de CIF G66095936 i el Gremi d’Hosteleria del Vallès Occidental amb 
domicili a Av. Ferreria, s/n de Montcada i Reixac, identificada amb el número de CIF G08588774 d’aquí en endavant 
“L’ORGANITZADOR”) organitza el sorteig (d’aquí en endavant “LA CAMPANYA”) d’àmbit local que es desenvoluparà a 
través dels diferents comerços de la ciutat i en el qual podrà participar qualsevol persona que compleixi la normativa 
disposada a l’apartat requisits de participació. 
 
La finalitat d’aquest sorteig és la de premiar als clients que compren/consumeixin productes i serveis als establiments de la 
ciutat.  

 
2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 
 
LA CAMPANYA s’iniciarà el dia 26 de novembre de 2022 a les 00:00 hores i finalitzarà el dia 5 de gener a les 21:30 hores. 
L’ORGANITZADOR es reserva la facultat de modificar l’inici de la Campanya si ho considera oportú pel seu 
desenvolupament. 
 
3. DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Els requisits de participació seran els següents: 
 

• Podran participar aquelles persones que resideixin a l’estat espanyol i que siguin majors d’edat (18 anys) i 
que accepti les presents bases legals d’aquest sorteig conforme a la mecànica i requisits regulats a la 
mateixa (d’aquí en endavant “PARTICIPANT”) 

• La participació en la present Campanya comporta per part dels Participants l'acceptació expressa, 
l'adhesió, plena i sense reserves, a totes i cadascuna de les presents bases, en la versió publicada i vigent 
en el mateix moment en què el Participant accedeixi a participar en el sorteig, així com al criteri de 
l’Organitzador sobre la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquestes. Per consegüent, és obligació 
dels Participants llegir atentament, i acceptar expressament les bases abans de participar en el Sorteig, 
atès que aquestes podrien haver sofert modificacions des de l'última vegada que van accedir a elles. 

• Si un menor d’edat resulta guanyador d’un dels premis, al no complir les condiciones legals del sorteig, no 
se li entregarà el premi y ni tindrà dret a reclamar cap contraprestació ni a realitzar cap reclamació a 
l’Organitzador.  

• Els comerços, serveis i restauració participants a la campanya, poden participar en el sorteig sempre i 
quan es presenti tiquet de compra d'altres establiments. 

 
4. MECÀNICA DE LA CAMPANYA 
 
Tots els clients que vulguin participar al sorteig trobaran les butlletes als establiments adherits a la campanya. Per 
poder participar al sorteig i omplir les butlletes s’han de complir els següents requisits: 
 

• Ser major d’edat (18 anys) 
• Fer una compra per un import mínim de 10,00€ o vàries compres d’imports menors fetes en el mateix 

establiment però que la suma total sigui d’un mínim de 10,00€. 
• S’ha de grapar el tiquet o tiquets de compra amb la butlleta. 
• Les butlletes s’han de dipositar a les urnes de  la campanya habilitades en diferents punts de la ciutat. 

 
                     

                                 BASES LEGALS PER LA PARTICIPACIÓ AL SORTEIG DE LA CAMPANYA 
                                                                                                                              “CERDANYOLA TÉ, VIU LA CIUTAT” 

 



 

 

(Les ubicacions estan disponibles a la web: www.cerdanyolatepremi.cat) 
• També hi haurà una urna gegant per dipositar les butlles a la Plaça Abat Oliba els dijous i divendres a la 

tarda i els dissabtes i diumenges festius d’obertura de comerç.  
• El 7 de gener es procedirà a realitzar el sorteig i l’entrega de premis segons queda establert en el punt 5 

d’aquestes bases. 
• Els vals lliurats als premiats són indivisibles i no podran canviar-se per diners. Tampoc es reintegrarà 

l’import en diners en metàl·lic en cas de devolució. 
 
Els clients podran omplir tantes butlletes com tiquets de compra tinguin que compleixin els requisits. No hi ha una 
limitació per persona. 
Tota la informació relativa a la campanya, estarà a la disposició dels comerços i clients a la web de la campanya 
 
Qualsevol butlleta que no compleixi els següents requisits quedarà automàticament invalidada: 
 

• Que la butlleta no porti cap tiquet de compra adjunt. 
• Que falti complimentar les següents dades obligatòries: Nom, DNI i telèfon de contacte. 
• Que les dades omplertes a la butlleta no siguin llegibles. 
• Que algun dels tiquets adjuntats a la butlleta no pertanyi a un establiment de Cerdanyola. 
• Les butlletes que portin més d’un tiquet i que aquests no siguin del mateix establiment. 

 
5. SELECCIÓ DELS GUANYADORS, COMUNICACIÓ I ENTREGA DELS PREMIS 

 
Entre tots els Participants a la Campanya es portarà a terme un sorteig aleatori per escollir els premiats. 
 
Es realitzarà un sorteig en un acte públic el dia 7 de gener de 2023, entre les 10:00 hores i les 14:00 hores a la 
Plaça Abat Oliba on s’adjudicaran els premis assenyalats a l’apartat 6 d’aquestes bases. El president de 
l’Associació Cerdanyola Comerç i Serveis  i el president del Gremi i Restauració de Cerdanyola del Vallès, 
presents durant la realització del sorteig donaran fe de la legalitat del mateix i vetllaran perquè es compleixin les 
bases establertes. 
 
Els premiats del sorteig seran notificats com a guanyadors d’un dels premis segons s’especifica a l’apartat 7 
d’aquestes bases. 
 
En el cas que una vegada finalitzat el termini per la recollida de premis aquest no s’hagi efectuat, l’organització farà 
el donatiu dels premis no recollits a organitzacions de caràcter social o solidari a les entitats de la ciutat. 
 
6. PREMIS 
 
Els guanyadors dels premis ho seran per sorteig realitzat, el dia 7 de Gener de 2023. 
 
Import i categories: 20.000 euros repartits en 5 premis extraordinaris i lliurats en forma de vals canviables en els 
comerços adherits i més de 300 premis menors. 
 

• 3 premis extraordinaris de 6.000,00€ cada un. Aquests premis es donaran en 60 vals amb un import de 
100,00€ cada val, bescanviables en qualsevol comerç, servei o restauració de la ciutat, a excepció dels 
mercats municipals. El termini per bescanviar aquest premi és durant els dies 20 i 21 de gener de 2023, en 
una jornada lúdico-festiva, i en un mínim de 10 establiments adherits a la campanya. 

• 2 premis extraordinaris de 1.000,00€ cada un. Destinats a bescanviar-los als mercats municipals de la 
ciutat. 



 

 

• 185 premis menors valorats en un mínim de 70,00€ (IVA inclòs), que entregaran diferents comerços, 
serveis i restauració de la ciutat. Es pot consultar el premi i comerç que l’atorga al document PREMIS 
“CERDANYOLA TÉ PREMI, VIU LA CIUTAT” disponible a la web: www.cerdanyolatepremi.cat 

 

7. PREMIS EXTRAORDINARIS (Subjecte a retenció de l'art. 101.7 de la llei d'IRPF) 

 
Els guanyadors dels premis extraordinaris ho seran per sorteig realitzat el dia 7 de gener de 2023. 
 
Import i categories: 20.000 euros repartits en 5 premis extraordinaris i lliurats en forma de vals canviables en els 
comerços adherits. 
 
Extracció de premis: El sorteig es realitzarà mitjançant l'extracció aleatòria d'entre totes les butlletes participants 
al sorteig. En aquest mateix acte, es procedirà a l'extracció aleatòria de 3 números de reserva per a cadascun 
dels premis extraordinaris. 
 
Entrega de premis: Als guanyadors dels premis extraordinaris se'ls lliurarà, presencialment en la seu de 
Cerdanyola Comerç i Serveis, del carrer Santa María, 17; un talonari de vals canviables en comerços adherits amb 
el següent repartiment: 
 

• Els guanyadors de 6.000 euros rebran un talonari de 60 vals per valor de 100 euros. 
• Els guanyadors de 1.000 euros, en val de 50 euros, i en un mínim de 15 parades per cada mercat. 

 
Ús dels vals: Els vals lliurats es podran bescanviar els dies 20 i 21 de gener i el guanyador/a ha de ser-hi present. 
Aquest termini podrà ser modificat a criteri de Cerdanyola Comerç i Serveis, sent això comunicat amb la deguda 
antelació als premiats i comerços adherits. Una vegada passada la data de canvi de vals, aquests perden la seva 
validesa. 
Els vals lliurats als premiats són indivisibles i no podran canviar-se per diners. Tampoc es reintegrarà l’import en 

diners en metàl·lic en cas de devolució. Els vals hauran de utilitzar-se en un mínim de 10 establiments amb un 
import mínim per establiment de 100€.  

 
Publicitat: A continuació del sorteig, es donarà publicitat dels 5 guanyadors premiats en diferents mitjans, com ara 
xarxes socials, web de la campanya, premsa local escrita, digitals, etc. A més, s'informarà a tots els comerços 
adherits mitjançant correu electrònic dels guanyadors premiats, i s’informarà a la web de la campanya: 
www.cerdanyolatepremi.cat 
 
Acreditació de premiats: per a ser creditors dels seus premis, les persones premiades hauran d'acreditar la seva 
identitat posant-se en contacte amb la Organització abans del dia 15 de Gener de 2023 (inclòs), bé enviant un 
correu a cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat adjuntant fotocòpia del DNI, i indicant les seves dades de 
contacte (preferiblement telèfon mòbil), o bé per telèfon al 699228400. 
 
En cas de no produir-se aquesta acreditació en el termini establert per a algun dels premis, el dia 16 de gener de 
2023 es procedirà, per rigorós ordre d'extracció, a contactar amb cadascun dels reserves mitjançant el telèfon 
mòbil registrat en la butlleta de participació. Es realitzaran 3 intents de crida en horari laboral, i en cas de no poder 
contactar en aquests intents, es passarà al següent reserva. Si així i tot, quedés algun premi desert, 
l’ORGANITZADOR podrà destinar el seu import a alguna acció o concepte amb finalitat social i/o solidària. 
 



 

 

8. PREMIS MENORS 

  

El dia 7 de gener de 2023 se celebrarà en directe el sorteig dels premis de la Campanya. Els Participants premiats 
presents al sorteig podran recollir la informació que els acrediti com a guanyadors i de com recollir el premi 
corresponent. 
 
Per tots els Participants, tant si han estat presents o no al sorteig, s’enviarà de forma privada un missatge de 
correu electrònic o una trucada telefònica per part de l’Organització per comunicar-li que ha resultat guanyador i 
se l’informarà sobre el procediment per recollir el premi. 
 

8.1. CONDICIONS D’ENTREGA I ACCEPTACIÓ DELS PREMIS MENORS 
 

Per l’acceptació del premi, el requisit indispensable del guanyador és contactar amb l’establiment on ha de recollir 
el premi i haurà d’acreditar amb el seu DNI que és el guanyador. Per acreditar la  recollida del premi, hauran de 
signar per la part de darrera del document que acredita el premi i fer constar les seves dades personals (nom i 
cognoms, data naixement, DNI). 
  
Els premis seran vàlids per ser recollits a l’establiment corresponent abans del 30 d’abril de 2023. En el cas 
d’aquells premis en què la seva recollida o execució no pugui ser dins d’aquest termini, passa a ser responsabilitat 
del guanyador contactar amb l’establiment per fer la recollida. En aquest cas l’establiment acreditarà l’obtenció 
del premi per part del guanyador com s’ha descrit en el punt anterior. 
  
Una vegada informat per correu al guanyador del premi i el procés de recollida del premi, la NO compareixença o 
notificació a l’establiment durant aquest període suposarà la no acceptació del premi i el guanyador no tindrà dret 
a reclamar res.  
 
Els premis queden establerts i no es podran modificar o bescanviar per imports en efectiu. 
 
9. LIMITACIONS, EXCLUSIONS I OBLIGACIONS DELS GUANYADORS 
 
Els guanyadors, com a requisit previ per al lliurament dels seus premis, hauran d'autoritzar a Cerdanyola Comerç i 
Serveis a difondre la seva imatge i identitat en pàgines web, xarxes socials, premsa, etc. 
 
No podran participar els menors de 18 anys. 
 
Qualsevol butlleta que no compleixi els següents requisits quedarà automàticament invalidada: 
 

• Que la butlleta no porti cap tiquet de compra adjunt. 
• Que falti complimentar alguna de les dades que se sol·liciten en la butlleta. 
• Que les dades omplertes a la butlleta no siguin llegibles. 
• Que un dels tiquets adjuntat a la butlleta no pertanyi a un establiment de Cerdanyola. 
• Les butlletes que portin més d’un tiquet i que aquests no siguin del mateix establiment. 

L’organització es reserva el dret d’eliminar aquelles butlletes que consideri que són fraudulentes. 
 
Els titulars dels comerços adherits no podran participar en el sorteig amb els bitllets assignats al seu comerç, però 
sí amb els quals haguessin obtingut per compres en altres comerços adherits. 
 
 



 

 

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Associació Cerdanyola Comerç i Serveis (en endavant, Cerdanyola Comerç), com a Responsable del 
Tractament, amb CIF G66095936, l'informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, que les dades personals recollides seran tractades amb l’estricta finalitat de gestionar la seva 
participació en el sorteig i de comunicar els premis a les persones guanyadores. 
 
Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per gestionar la campanya 
comercial i el sorteig (inferior a tres mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per 
motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb 
les obligacions legals, com la legislació tributària, o aquella legislació vinculada a les associacions sense ànim de 
lucre. 
 
A continuació, s'amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra 
organització dins l’àmbit de la present campanya: 
 

• Gestionar la inscripció i participació dels interessats en el sorteig organitzat per la nostra associació. 
• Origen de les dades: facilitades pels interessats, mitjançant butlletes de participació habilitades 

per l’associació. 
• Finalitat del tractament: gestionar la participació dels interessats en el sorteig organitzat per 

l’associació. 
• Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és 

necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos 
en què així se li sol·liciti. 

• Cessions de dades a tercers: la informació estrictament necessària, relacionada amb la quantia 
dels premis atorgats a les persones guanyadores, seran cedides a l'administració pública amb 
competència en la matèria, com pot ser l'Agència Tributària. No es contemplen cessions de la 
informació facilitada per part de la resta de participants a tercers que siguin aliens a la nostra 
associació. 

• Període de conservació de les dades: inferior a tres mesos, amb l’excepció de la informació 
relacionada amb els guanyadors, que serà conservada segons el temps requerit per 
l'administració pública fins a l'extinció de les responsabilitats. 

 
L'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra 
associació, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Cerdanyola Comerç, Ref. Protecció de Dades, 
Carrer Santa Maria, 17, 08290 – Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu 
electrònic a l’adreça cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat. 
 
En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de 
Datos Personales a través del web www.aepd.es. 
 
11. CONTACTE I RECLAMACIONS 
 
En el cas que els Participants desitgin contactar, revocar el seu consentiment o fer algun tipus de reclamació a 
l’Organitzador hauran d'enviar la seva diligència al següent correu electrònic:  
cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat 
 
 
 
 



 

 

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La simple participació en la Campanya, omplint la butlleta, implica l'acceptació de les presents Bases, per la qual 
cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del 
Participant i a conseqüència d'això, l’Organitzador quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb 
aquest Participant. 
 
13. FÒRUM JURISDICCIONAL I LLEI APLICABLE 
 
Aquestes bases legals es regiran de conformitat a la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol 
reclamació o controvèrsia que pugui ser plantejada en la relació a la validesa, interpretació o compliment 
d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 


