BASES LEGALS SORTEIG "CONEIXES ELS COMERÇOS, SERVEIS I RESTAURACIÓ DE CASTELLBISBAL?
L'entitat ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLBISBAL, (d’ara endavant BiSCA) amb domicili
al carrer Sant Joan, 2. Castellbisbal, 08755 (Barcelona) i amb CIF número G60976529 es proposa
realitzar una promoció amb el nom “Coneixes els comerços, serveis i restauració de
Castellbisbal?” dirigida a tot el públic en general i amb l’objectiu de donar més visibilitat als
comerços, serveis i restauració de Castellbisbal a través de les Banderoles Digitals instal·lades a
les façanes dels establiments associats.
1. Objecte de la promoció
L'objecte de la present promoció és el de donar visibilitat als establiments adherits a BiSCA i la
seva història.
2. Desvinculació respecte a Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associada
a ella. L'usuari està proporcionant la seva informació a BiSCA i no a Instagram, els quals
únicament exerceixen la funció de plataforma per a posar en contacte a les parts. La informació
que es proporcioni només s'utilitzarà per a tramitar la participació del concursant i per a
comunicar-li/lliurar-li el premi en cas que resultés guanyador. Les dades proporcionades per
l'interessat seran gestionades per BiSCA segons el que s'estableix en aquestes bases legals, sense
que Instagram exerceixi cap paper en això diferent del de servir de plataforma de comunicació.
El participant exonera a Instagram de tota responsabilitat per la participació en el present sorteig
o obtenció del premi.
3. Àmbit i durada
El sorteig es comunicarà a través del perfil oficial de BiSCA en Instagram, i es gestionarà a través
de l'eina Easypromos.
El període de temps per poder participar al sorteig començarà el dilluns 12 de juliol de 2021 a
les 00:00h i finalitzarà el diumenge 25 de juliol de 2021 a les 23.59 hores.
4. Requisits per poder participar
Podran participar en la Promoció:
• Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya, independentment de
la seva nacionalitat, que visitin la pàgina oficial d’ Instagram de BISCA i compleixin els requisits
establerts en les presents bases. Queden exclosos de participació en el sorteig qualsevol empleat
pertanyent a BISCA o vinculat professionalment amb aquesta promoció.
• No està permesa la utilització de perfils falsos o creats específicament per a la participació, així
com qualsevol altra forma de frau que falsegi els resultats d'aquest sorteig i/o vulneri la igualtat
d'oportunitats entre els/les participants. Per a això BiSCA gestiona el sorteig a través de la
plataforma “Easypromos” que posseeix un sistema de detecció de vots fraudulents i usuaris que
participin en xarxes d'intercanvi de vots. BiSCA eliminarà automàticament del sorteig a aquells
participants que siguin detectats com a fraudulents, no tenint opció a reclamar el premi.
• La participació és gratuïta.

5. Mecànica del sorteig
La promoció es farà a través de la xarxa social Instagram. Es publicarà el sorteig a Instagram i a
través d'un post en el qual es demanarà als usuaris/es:
✓ Seguir-nos en el nostre perfil d'Instagram.
✓ Posar "like" a la publicació.
✓ Explica’ns les 3 històries que més t’han agradat, @menciona els establiments
protagonistes i explica un detall comprovable del contingut digital exposat a la seva
banderola digital.
✓ Afegir el Hashtag #banderolesdigitals.
✓ Etiquetar 2 amics/amigues amants del comerç local de Castellbisbal.
S'haurà de complir amb els anteriors requisits perquè la participació sigui vàlida.
Als usuaris que tinguin un compte privat se'ls podrà demanar una captura de pantalla per a
comprovar que han complert amb tots els requisits anteriors.
S’assignarà com a premi 10 VALS REGAL DE 5€ (50€ EN TOTAL) per a un/a únic/a guanyador/a.
Cada usuari/a podrà participar una única vegada, de manera que només es comptabilitzarà una
participació en cas que participi més d'una vegada.
6. Selecció del guanyador/a.
Dins de les 24-48 hores següents a la finalització del període promocional, es durà a terme la
selecció del guanyador i dels 10 suplents mitjançant la plataforma Easypromos.
Únicament hi haurà un guanyador o guanyadora d'entre tots els i les participants.
7. Comunicació al guanyador/a.
Una vegada triat el guanyador i els 10 suplents a partir del dia 28 de juliol de 2021, BiSCA es
posarà en contacte amb el guanyador per a confirmar-li el premi i BiSCA li sol·licitarà que li faciliti
les dades personals que resultin imprescindibles per a poder fer efectiu el lliurament del premi
(vegeu més endavant).
Transcorregudes 24 hores des que BiSCA hagués contactat al guanyador i aquest no hagi
contestat, ni confirmat l'acceptació del premi, o si rebutgés el premi, el guanyador perdrà la seva
condició de guanyador i es procedirà a nomenar el suplent que procedeixi. Es procedirà a fer
guanyador a dita persona suplent en cas que la persona guanyadora no complís amb alguna de
les bases aquí establertes o no acceptés el seu contingut.
Una vegada confirmada l'acceptació del premi, l'Organitzador podrà publicar en la pàgina web
de BiSCA i en el perfil oficial de BiSCA en Instagram, el nom de la persona guanyadora i/o un
comentari al final de cada publicació del concurs redirigint a Easypromos on apareixerà el nom
del guanyador. Així mateix, l'Organitzador es reserva el dret a publicar-les en la pàgina web de
BiSCA i en altres perfils que tingui oberts en xarxes socials, com ara Youtube, Facebook, etc.
8. Premi
El guanyador gaudirà De 10 VALS REGAL de 5€, segellats per BiSCA, per bescanviar-los als
establiments adherits a BiSCA.

El premi té un preu de mercat TOTAL de 50€.

El premi és personal i intransferible i només es podrà bescanviar per productes i/o serveis dels
establiments adherits a BiSCA en el moment en què es faci el bescanvi.
El premi serà entregat en mà al guanyador/a durant els dies següents del mes de juliol i/o el mes
de setembre des de l'acceptació del premi per part del guanyador/a i el guanyador/a haurà de
passar-lo a recollir a BiSCA al carrer Sant Joan, 2. 08755 Castellbisbal amb cita prèvia.
9. Caducitat: els vals regal de 5 euros es podran bescanviar fins al 30 de setembre de 2021
als establiments adherits a Bisca.
10. Tractament fiscal del premi
De conformitat amb la normativa de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, el premi
concedit per la participació en jocs, sortejos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la
venda o promoció de béns o serveis està subjecte a retenció o ingrés a compte sempre que el
valor del mateix sigui superior a 300 euros. S'informa, en aquest sentit, que el valor dels premis
de la present promoció no és en cap cas superior a aquesta quantitat i que, per tant,
correspondrà al guanyador tributar pel premi obtingut en la corresponent declaració de l'IRPF.
11. Causes de desqualificació d'un participant de la promoció
BiSCA exclourà immediatament a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona
fe, observant una conducta mentidera, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans
desproporcionats, fraudulents o abusius o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus
extrems.
En qualsevol cas, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, s'exclourà a qualsevol participant
de la promoció en els següents casos:
1. Introducció de dades personals inexactes, erronis, no coincidents o falsos. La
constatació que un participant ha introduït dades personals inexactes, alterades o
falses, donarà lloc a l'exclusió immediata de totes les seves participacions en la
promoció i l’ inhabilitarà per a rebre qualsevol premi, sense que sigui necessari
comunicar-l'hi.
2. D'igual manera, qualsevol anomalia atribuïble a un participant que impedeixi, alteri
o pertorbi el normal desenvolupament de la promoció, que afecti o perjudiqui
qualsevol altre participant, que pugui falsejar les dades de participació, comprometi
la seguretat o la fiabilitat dels sistemes tècnics utilitzats per al seu desenvolupament
o que contravingui, d'alguna altra manera les presents bases, donarà dret a BiSCA a
excloure unilateralment i immediatament a aquest participant i a donar compte dels
fets a les autoritats competents.
3. Usuaris que, encara havent resultat guanyadors, es detecti que compten amb un
perfil amb la finalitat de participar en concursos o sortejos. Es tindran en compte
dades objectives com:
• Tenir menys de 20 contactes en el perfil.

• Que, de les deu últimes publicacions, almenys 3 siguin relatives a sortejos,
concursos, o promocions.
En cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualsevol altres, es detectin amb
posterioritat al lliurament efectiu del premi, BiSCA es reserva el dret d'exercitar les accions legals
pertinents contra el seu autor o responsable.

12. Dades de caràcter personal.
En compliment de normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, BiSCA
informa que les dades personals facilitades pels participants en aquesta promoció seran
tractades per BiSCA amb l'única finalitat de gestionar adequadament, directament i/o a través
la seva participació en la Promoció, per al que el/la participant atorga el seu ple i exprés
consentiment.
El participant que resulti guanyador de la present promoció serà requerit perquè faciliti les seves
dades de caràcter personal estrictament necessari (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i
adreça completa) per a poder fer efectiva el lliurament del premi. El participant atorga el seu ple
i exprés consentiment al fet que aquestes dades siguin tractats amb la màxima confidencialitat
i complint estrictament la legislació vigent aplicable al seu tractament. Així mateix, l'ús de
fotografies implica el tractament de dades personals corresponents a l'aspecte físic dels
interessats, si bé s'exclou en qualsevol cas el tractament amb tècniques de reconeixement facial
per part de BiSCA. A aquest efecte, el tractament de totes les dades anteriors es realitzarà amb
les mesures de seguretat que corresponguin i que legalment s'estableixen. Les dades seran
tractades i conservades durant el temps necessari per a gestionar aquest lliurament.
De la mateixa manera, es garanteix que les dades no es transmetran a cap tercer, excepte
obligacions legals i els indicats en les bases d'aquesta promoció i únicament en aquells casos en
què sigui imprescindible per al seu adequat desenvolupament. La legitimació del tractament ve
donada pel consentiment exprés de l'interessat, que s'entén dau per la seva participació en
aquest concurs i l'acceptació d'aquestes bases, i pel compliment de l'obligació que tindrà BiSCA
amb la persona que resulti guanyadora. En cap cas es farà una transferència internacional de
dades. No obstant això és possible que determinats encarregats del tractament externs puguin
accedir a les seves dades per a la necessària prestació del servei.
En tot cas, els participants que comuniquin les seves dades tenen els drets reconeguts en el
Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) per accedir, rectificar i suprimir les dades, sol·licitar la
portabilitat d'aquestes, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació d'aquest, podent-los fer
efectius mitjançant correu electrònic dirigit a bisca.castellbisbal@gmail.com o bé enviant-nos
una comunicació dirigida a Carretera SANT JOAN, 2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona
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 .
13. Altres
BiSCA no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d'operacions o
transmissions, robatori, destrucció, accés no autoritzat o alteracions dels materials

d'inscripcions de la promoció, o per qualsevol mal funcionament, mala transmissió o error a
rebre qualsevol informació de BiSCA, així com pels errors tècnics de trànsit, fallada o congestió
en la connexió a Internet.
La simple participació en aquesta promoció suposa l'acceptació d'aquestes bases de forma
íntegra, per la qual cosa la manifestació del participant de la no acceptació de les mateixes
implicarà l'exclusió d'aquest de la present promoció i, a conseqüència d'aquesta exclusió, BiSCA
quedarà alliberada de totes les obligacions contretes amb el participant.
BiSCA es troba facultada per a, en el cas de detectar un ús fraudulent de la promoció, modificar
les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per a aconseguir el correcte
funcionament d'aquest. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, o dubte sobre la
interpretació d'aquestes, serà resolt a criteri de l'organització de la promoció.
BiSCA es reserva el dret de modificar o cancel·lar aquesta promoció, si concorreguessin
circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes
circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici per als participants en la promoció.
BiSCA es reserva el dret a invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte aquells perfils que
consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, a manera
enunciativa i no limitativa, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat.
Aquesta promoció es regeix per la legislació espanyola i per les presents bases, i la resolució de
qualsevol disputa que pogués sorgir en relació amb la interpretació, execució i compliment de
la present promoció i les seves bases les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels
Jutjats i Tribunals espanyols en els termes del que s'estableix en l'article 52.3 de la Llei
d'Enjudiciament Civil.

