
“COMPRA A L’OCTUBRE I EL  NOVEMBRE SERÀ UN REGAL” 
 

 

BASES REGULADORES DEL SORTEIG DE NOVEMBRE DE VALS DE COMPRA DE LA UBC 2021.  

 

 

  

1. Definició de la campanya 

 

Donat l’èxit d’aquestes campanyes en edicions anteriors  reprenem amb nova il·lusió i ganes de 

compartir amb els constantinecs i constantinenques nous vals regals a bescanviar en els comerços de la 

unió de botiguers de Constantí. Des del 18 i fins al 30 d’octubre del 2021 s’hi  podrà participar. Per cada 

compra realitzada d’un import igual o superior a 10 euros als comerços adherits al UBC, s’omplirà una 

butlleta que donarà opció a participar en el sorteig de diferents vals de compra amb imports que 

oscil·laran entre 30€, 20€ i 10€. NOMÉS es podrà omplir fins a un màxim de 10 BUTLLETES per persona i 

botiga.  

La promoció consisteix en: 

2 sortejos d’un val de 30euros 

6 sortejos d’un val de 20 euros 

42 sortejos d’un val de 10 euros  

(Total: 600euros en premis) 

El sorteig tindrà lloc a l’Ajuntament de Constantí el dia 4 de novembre de 2021 a les 20:30h. 

2. Qui pot participar en la promoció 

 

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes les persones físiques, més grans de 18 anys. 

N’estan expressament exclosos: 

- Les persones jurídiques 

 

 3. Vigència de la promoció 

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre els dies 18 i 30 d’octubre de 2021, ambdós 

inclusivament. No obstant, si causes alienes la UBC (com la situació sanitària) impedissin dur a terme 

aquesta promoció (total o parcialment) aquesta (o la part corresponent) s’aplaçaria el temps que fos 

necessari fins que la situació ho permetés. 

 4.Validesa dels vals de compra               

Els vals de compra tindran validesa NOMÉS durant el mes de Novembre DEL 2021. 

Els vals seran vàlids exclusivament en les botigues adherides a la UBC. Els vals no es podran bescanviar 

total o parcialment per diners. En cas que l’import total de la compra sigui inferior al del val, aquesta no 

és retornarà. 



 

5. Com participar en la promoció 

 

Les persones poden participar en aquest sorteig en el moment en què EFECTIUN una compra d’import 

igual o superior a 10 euros a les botigues de la UBC, DEL 18 AL 30 D’OCTUBRE, paguin i complementin 

amb les seves dades  la butlleta facilitada pel comerciant i la dipositin en l’urna habilitada a cada 

comerç. 

6. Mecanisme del sorteig i dates dels sorteigs 

 

El sorteig seguirà  la següent mecànica: 

Tres persones designades una per l’ajuntament i dos per la UBC aleatòriament trauran les butlletes de 

forma manual, començant pels vals d’inferior quantitat. 

Els guanyadors es faran públics a la pagina web de l’Ajuntament, a les xarxes socials i al Facebook de la 

Unió de Botiguers. 

Es trauran 3 butlletes de reserva, que substituirien a la persona o persones guanyadores, en cas de no 

localitzar-les. 

7.Premis         

    

Els premis d’aquesta promoció són:   

 

- 2 sortejos d’un val de 30euros 

- 6 sortejos d’un val de 20 euros 

- 42 sortejos d’un val de 10 euros  

8.Notificació i comunicació als guanyadors 

 

La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi comporta l’inici del termini per recollir el val.  

Si finalitzat el mes de novembre, un cop acabada la vigència de la promoció, el premiat notificat, no 

passa a recollir el val, aquest es donarà per no acceptat i es considerarà que aquest guanyador renuncia 

al premi, quedant  desert. 

 

Si durant tres intents de comunicació amb la persona guanyadora aquesta no es trobés, es passarà a 

acceptar la primera butlleta en reserva. 

 

La notificació quedarà efectuada amb la publicació del nom i les quatre últimes xifres del telèfon que 

hagi facilitat a la butlleta, al facebook de la UBC i de l’Ajuntament. Tanmateix, aquestes llistes també es  

podran consultar en qualsevol moment a les botigues adherides a la UBC. 

 

9. Fiscalitat i canvis 

 

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els 

guanyadors oficials no podran canviar el premi per diners en efectiu. La UBC es reserva el dret de 

modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, 



així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes 

característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú.  

  

 10. Acceptació del premi 

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la 

recollida del premi. 

L’acceptació del premi, comporta l’autorització a la UBC i a l’Ajuntament de Constantí de fer-li una 

fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials. 

 

11.     Protecció de dades de caràcter personal 

 

En compliment de la normativa estatal de protecció de dades, juntament amb el Reglament 

(UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades 

personals, a través d’un fitxer del que es responsable i destinatari l’Ajuntament de CONSTANTÍ, per 

gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del 

premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. El termini de conservació 

previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment 

prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  

en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets 

d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del 

consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE BOTIGUERS DE CONSTANTÍ a 

botiguersconstanti@gmail.com. 

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades 

pertinent. 

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la 

pàgina web de l’Ajuntament de Constantí, a les xarxes socials o a d’altres publicacions i el Facebook de  

la UBC, enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció d’aquesta 

campanya.. 

 

12.      Dipòsit de les bases 

Aquestes bases seran dipositades a la UBC i fetes públiques a través de la pàgina web  de l’Ajuntament 

de Constantí i al Facebook de la UBC. 

 
 


