
 

BASES DEL SORTEIG 
 

SORTEIG “BISCA I GUANYA” NADAL 2020 
 

Primera.- Entitat organitzadora 

 
L’organitzador de la promoció és Associació de Comerciants de Castellbisbal (en endavant “BiSCA” ), amb C.I.F. 
G-60976529 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 59.064. 
 

 
Segona.- Dates de celebració 

 
El sorteig estarà vigent des del dia 20 de novembre de 2020 a les 00.00 h fins al dia 3 de gener de 2021 a les 
24:00 h. 

 
Tercera.- Legitimació per participar 

 
Entraran en el sorteig tots els usuaris que participin dipositant una butlleta de participació a l’urna designada a 
tal efecte, degudament complimentada pels usuaris i segellada per l’entitat organitzadora. 

 
No podran participar en la present promoció, ni per tant resultar premiats, cap empleat de l’empresa 
organitzadora, ni de cap empresa que pertanyi a la mateixa entitat organitzadora, d’agències implicades en la 
promoció, de proveïdors, de col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l’elaboració i/o 
impressió dels components de la mateixa, ni els familiars fins al segon grau de tots ells. BiSCA se reserva el dret 
de sol·licitar l’acreditació personal fefaent dels participants premiats. 
 
Tampoc estaran autoritzats a participar en el present sorteig els menors de 18 anys a la data de l’inici del mateix. 
En tot cas, el fet de la seva participació se suposa autoritzat pels seus pares o tutors legals. BISCA se reserva el 
dret de sol·licitar a qualsevol participant menor d’edat l’autorització paterna degudament signada per ambdós 
progenitors o, en el seu cas, pel seu tutor/a legal. 
 
Tanmateix, els participants del sorteig hauran de residir a Espanya i hauran de poder acreditar la seva residència 
en cas en que li fos sol·licitada. 
BISCA es reserva el dret de canviar, suspendre o cancel·lar en qualsevol moment el sorteig en base a necessitats 
de la mateixa i de conformitat amb la publicitat emesa.  
Tanmateix, BISCA podrà restringir l’accés al sorteig a qualsevol participant que, sota el criteri de l’organització 
no compleixi amb els requisits previstos en la mateixa. 
 

 
Quarta.- Mecànica de la promoció 

 
Podran participar en el sorteig tots els usuaris que des del 20 de novembre de 2020 i fins al 4 de gener de 2021 
a les 13.30h portin a BiSCA, a l’Espai de la Plaça (Carrer Sant Joan, 2. 08755 Castellbisbal) 5 tiquets o rebuts de 
pagament de compres fetes a 5 establiments diferents associats a BISCA juntament amb la butlleta de 
participació emplenada correctament.  
Els horaris d’entrega de les butlletes a BiSCA a l’Espai de la Plaça seran: 
Matins: 

• dilluns a divendres de 10h a 13.30h des del 20 de novembre de 2020 i fins al 4 de gener de 2021. 
Tardes:  

• divendres 27 de novembre de 2020 de 17.00h a 19.30h 

• divendres 04 de desembre de 2021 de 17.00h a 19.30h 

• divendres 11 de desembre de 2021 de 17.00h a 19.30h 

• divendres 18 de desembre de 2021 de 17.00h a 19.30h 
 
L’entrega de les butlletes de participació i els tiquets i rebuts s’hauran de fer respectant les mesures de seguretat 
i aforament de l’Espai de la plaça segons ordres de les autoritats competents.  

  



 
 
 
Cinquena.- Establiments associats a BiSCA  

 
Es podran presentar tiquets i rebuts de pagament de compres fetes (de productes i/o serveis) des del 20 de 
novembre de 2020 fins al 3 de gener de 2021 dels següents establiments adherits a BiSCA (ordenats 
alfabèticament): 
 
Academia la Potaroja, Aida Peluqueria, Alquímia Centre d’Estètica, Aula 19, Autobike J.Aixalà, Baloon Festes, Bar 
El Parador, Bar Hollywood, Bar La Lluna, Bar La Teva Casa, Bar Restaurant Llibertatm Barbuditos, Benzinera 
Castellbisbal, BonÀrea, Budokan Castellbisbal, Ca La Mariona, Ca La Montse, Cafeteria Leiva, Calaix de l’Àvia, 
Bambú, Nuuk, Caprabo Castellbisbal, Carnisseria Xarcuteria Rovira “Cal Quinto”, Carns de Qualitat Castellbisbal, 
Castellbisbal School, Centre d’Anglès Castellbisbal, Centre Mèdic Integral Castellbisbal, Clínica Dental 
Castellbisbal, Clínica Dental Gaudí, Condis Carrer Major, Confort Castellbisbal, Dicky Lounge Bar, Diver’s 
Restaurant, Educa’t Castellbisbal, El Magatzem dels Electrodomèstics, El Rebost de la Natura, Estudio 33 
Fotografia, Farmàcia Anna Gracia, Farmàcia Escudero, Farmàcia Laura Pedró, Ferreteria Esquerda, Ferreteria i 
drogueria Roure Juni, Ferreteria Sanahujes, Floristalia, Gimnasio Castellbisbal, Imperium Boxing Club, Inforsort, 
Instal.lacions Blancper 3000, Joel Beauty Salon, Joieria Rellotgeria Puig Alsina, Kids&Us Castellbisbal, La 
Barretina, La Botzegada, La Gata i el Belitre, Llar d’Infants Blau Cel, Llar d’Infants Nostre Jardí, Loteries 
Castellbisbal, Mapfre Castellbisbal, Marc Pi Sarda, Marges Impressió Digital, Masia Can Costa fruites i verdures, 
Milú Fleca i Llaminadures, José Moreno Pintor, Moto Auto Juni, Òptica Castellbisbal, Òptica Novavisió, 
Peluquería StilEva, Perruqueria Mercè, Pica i Pa Degustació, RACC Castellbisbal, Restaurant Cal Pupinet, 
Restaurant Masia Can Campanyà, Rostisseria Tasta’m, Sabateria l’Artesà, Stil Interior, Suma Castellbisbal, 
Tecnitravel Viatges, Tint’s Perruqueria i Estètica, Yoyi’s Burger Bar. 
 

 
Sisena.- Premis 

 
El premi consisteix en una bicicleta “Skateflash Folding Negro” que romandrà en exposició a l’establiment El 
Magatzem dels Electrodomèstics del Carrer Pi i Margall, 26. 08755 Castellbisbal durant el període de vigència 
del sorteig, des del 20 de novembre i fins al dia del sorteig. El valor aproximat del premi és de 499 €. 
El premi s’entregarà al guanyador/a a BiSCA , Espai de la plaça, Carrer Sant Joan, 2. 08755-Castellbisbal el dia 4 
de gener a les 19.30h. 
 
Els premis no són transferibles i no podran ser canviables pel seu valor econòmic. El guanyador haurà d’acreditar 
la seva identitat amb la presentació del DNI, passaport o qualsevol altre document oficial vigent, així com aportar 
quanta documentació sigui requerida per l’organització i que sigui raonablement necessària per acreditar el 
compliment de les presents bases. 
L’acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l’acceptació de què l’obtenció d’aquest 
premi constitueix un guany patrimonial a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. El 
guanyador accepta el pagament de les despeses que es puguin generar amb el Ministeri d’Hisenda. 

 

Suplents 

S’extrauran: 

1 guanyador i 2 suplents. 
 
 

Sexta.- Sorteig 

 
El sorteig es farà el dia 4 de gener de 2021 a les 14.00 hores a BISCA, Espai de la Plaça, Carrer Sant Joan respectant 
les mesures de seguretat i aforament de l’Espai de la Plaça segons ordres de les autoritats competents. 
Les butlletes del guanyador/a i dels dos suplents seran extrets mitjançant la tècnica de “mà innocent” que 
extraurà primer el guanyador, segon el primer suplent i tercer el segon suplent. 
Es procedirà a la seva localització mitjançant una trucada telefònica. Serà considerada guanyadora la persona 
escollida que contesti al telèfon (es realitzaran 3 intents de trucada) i en cas de no respondre es passarà a trucar 
al primer suplent i així successivament. De ser localitzat i no acceptar el premi, es procedirà a trucar als suplents 
seguint les mateixes pautes. 

  



 
 

Sèptima.- Drets d’ imatge 
 

L’acceptació del premi per part del guanyador implica la seva autorització expressa i gratuïta a favor de BiSCA 
per fer servir i emetre la seva imatge, nom i/o veu en qualsevol mitjà, suport o format i a través de qualsevol 
sistema, procediment o modalitat existents de comunicació (en modalitat enunciativa no exhaustiva, la televisió 
hertziana, per cable, televisió per Satélite, tot això amb independència de si és analògica o digital, gratuïta o de 
pagament, explotació videogràfica, per Internet, etc.) en qualsevol activitat publico-promocional relacionada 
amb el sorteig en el què ha resultat guanyador/a.  
Aquesta cessió es realitza per tot el mon i sense limitació temporal, i amb renúncia expressa a qualsevol 
reclamació posterior, judicial o extrajudicial a Associació de Comerciants de Castellbisbal o a qualsevol altra 
persona física o jurídica cessionària dels drets del vídeo, derivada de la gravació muntatge, emissió o explotació 
del mateix. 
La present cessió no genera drets de remuneració o algun beneficia a favor del guanyador amb excepció feta de 
l’entrega del premi guanyat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del premi. 

 
Octava.- Pagament d’ impostos 

 
Tots els premis estan subjectes a retenció o ingrés a compte en virtut del que disposa la Llei  35/2006, de 28 de 
novembre, reguladora del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), així com en el Reglament de l’ 
IRPF, aprovat per Reial Decret 439/2007, de 30 de març. A aquests efectes, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE 
CASTELLBISBAL, com a subjecte passiu que satisfà la renda subjecta a retenció o ingrés a compte, és el subjecte 
obligat a efectuar l’ ingrés de la retenció o l’ ingrés a compte derivat de l’entrega del premi. Per una altra banda, 
d’acord amb el previst a l’article 33.1 de la Llei 35/2006, l’obtenció d’un premi d’aquest tipus constitueix per al 
seu beneficiari un guany patrimonial a efectes d’IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni 
posat de manifest per una alteració en la seva composició. 

 

Novena.- Protecció de dades, confidencialitat i drets dels interessats 
 

Conforme al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), així com el que es disposa en la normativa 
nacional sobre aquesta matèria, l'informem que les dades personals facilitades seran responsabilitat de l'entitat 
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL i seran utilitzades amb la finalitat de realitzar accions i 
comunicacions comercials i de màrqueting per a informar i fidelitzar clients. Tot això sota la legitimació atorgada 
per Consentiment i signatura de la persona, Interès legítim, Execució d'un contracte. No se cediran dades a 
tercers excepte obligacions legals. No obstant això és possible que determinats encarregats del tractament 
externs puguin accedir a les seves dades per a la necessària prestació del servei. Quant als seus drets, podrà 
reclamar davant l'Autoritat de Control Nacional i en tot moment accedir, rectificar i suprimir les seves dades, 
limitar-los o fins i tot oposar-se al seu tractament, sol·licitar la seva portabilitat a altres responsables, enviant-
nos una comunicació dirigida a Carretera SANT JOAN, 2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona, o bé enviant-nos 
un email a bisca.castellbisbal@gmail.com. Finalment, pot consultar la informació addicional i detallada sobre la 
nostra política de Protecció de dades, mitjançant comunicació dirigida a la nostra adreça postal. 
Tanmateix, si es considera que no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets davant els responsables 
de les Dades personals, pot contactar amb bisca.castellbisbal@gmail.com i/o presentar una reclamació davant 
l’Agència Española de Protecció de Dades mitjançant la seva pàgina web www.agpd.es. 

 
 

Dècima.- Acceptació de les bases 
Tots i totes les participants en el sorteig, pel simple fet de la participació, accepten les bases d’aquest sorteig, 
les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades 
exposada en les butlletes de participació així com en els diferents canals de comunicació de la mateixa. 
 
 
Castellbisbal, a 20 de novembre de 2020 

mailto:bisca.castellbisbal@gmail.com
http://www.agpd.es/

