
 
 
BASES DEL SORTEIG DE PREMIS “SANTA EULÀLIA S’HO VAL” DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA 
 
1.- Finalitat 
 
La campanya de dinamització comercial  es va iniciar per pal·liar l’impacte econòmic 
de la Covid-19 l’any 2020. L’any 2021 es van tornar a convocar aquests premis per 
impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, 
contribuint a facilitar als establiments comercials la reactivació de la seva activitat i 
així s’afavoreixi el manteniment del sector.  
 
Des de la regidoria de Promoció Econòmica d’aquest ajuntament i després de l’èxit 
assolit en la campanya “SANTA EULÀLIA S’HO VAL” dels darrers anys, aquest any es 
torna a convocar el sorteig de premis de vals de descompte. 
 
Aquest any volem seguir donant suport als establiments comercials i de serveis de 
proximitat del municipi, sortejant premis en vals de descompte per un import de 
10.000 euros. 
 
Les presents bases regulen el sorteig de premis de la campanya “Santa Eulàlia s’ho 
val”, que organitza l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, amb la col·laboració dels comerços adherits i l’associació de comerciants 
Ronçana Comerç Actiu.  
El fet de participar en aquest sorteig suposa l'acceptació de les bases, que es detallen 
a continuació: 
 
2.- Requisits per a participar-hi 
 
Per tal de poder participar al sorteig i poder ser persona beneficiaria d’algun premi, 
s’hauran de complir obligatòriament el següents requisits: 
 
- Les persones participants han de ser majors de 18 anys. 
- Per a participar en el sorteig caldrà obtenir la butlleta de participació, a partir de fer 
una compra mínima de 10 euros, en qualsevol dels establiments participants.  
L’establiment posarà el seu segell a la butlleta com a validació de la compra 
efectuada. 
- El client o clienta haurà d’emplenar correctament la butlleta amb les seves dades 
personals (nom i cognoms i telèfon), i dipositar-la a la urna que disposarà cada 
establiment, degudament segellada i acompanyada del tiquet de compra.   
- Les butlletes amb dades incompletes, no segellades, amb dades errònies o il·legibles 
seran considerades nul·les.  
- A la butlleta de participació es marcarà la casella de consentiment de publicació de 
les dades identificatives (nom i cognoms) i imatge, en cas de ser persones 
guanyadores, a la fi que l’Ajuntament en pugui fer difusió a títol informatiu pels 
diferents canals de comunicació. En el cas de no consentiment caldrà notificar-ho. 
- Només es podrà donar un premi per persona tot i que es pot participar tantes 
vegades com es vulgui. En cas d’obtenir més d’un premi, el que es farà efectiu serà 
el primer. 



 
 
 
Si hi ha participants que no compleixin algun o diversos dels requisits, en cap cas 
podran ser premiats 
 
Premis 
 
Consisteixen en un total de 10.000 euros distribuïts en premis de compra de diferents 
import:  
 

 40 premis de 50 euros 
 35 premis de 100 euros 
 15 premis de 200 euros 
 5 premis de 300 euros 

 
Els imports dels premis s'entregaran amb diferents vals de compra, els necessaris 
per assolir l'import total del premi adjudicat.  
 
Condicions d'aquests vals de compra:  
- No es poden canviar per diners en efectiu.  
- Cada val de compra s'ha de gastar en la seva totalitat en una sola compra. 
- Els vals de compra solament es podran fer servir en els establiments adherits a 

la campanya. 
- La data límit per utilitzar els vals és el dia 28 de febrer de 2023. 
- En el cas de no haver utilitzat els vals, passada aquesta data, es perdrà el dret a 

gaudir-ne. 
- Els establiments acceptaran els vals de compra que se’ls lliuri sempre que tinguin 

el segell de l’Ajuntament.  
- S’adjudiquen tots els premis citats en aquestes bases i cap premi no es pot 

declarar desert. 
 
3.- Obligacions per als establiments participants a la campanya 
 
L'Ajuntament els facilitarà un cartell promocional de la campanya que hauran de 
col·locar en un lloc visible.  
 
Així mateix, els lliurarà les butlletes per a participar al sorteig, sempre i quan facin 
una compra per import de 10 euros o superior.  
 
Caldrà segellar la butlleta amb el segell de l’establiment.  
 
L'establiment es compromet a acceptar els vals de compra de la campanya que li 
lliuraran, sempre que es realitzi alguna compra en el seu establiment.  
 
En cas que la compra sigui per un import inferior al valor del val de compra, no es 
reembossarà la diferència i el/la client/a perdrà la part no canviada del val.  
 
Els vals de compra utilitzats quedaran en poder del/de la titular de l'establiment en 
el qual s'ha fet el pagament.  



 
 
 
Els comerços hauran de fer la justificació davant l'Ajuntament, utilitzant el document 
corresponent, perquè se’ls reemborsi els vals de compra emprats al seu establiment.  
Important:  Cal guardar els vals de compra canviats, seran els justificants per a 
cobrar els diners, així com una còpia del tiquet de la compra realitzada, on sigui 
visible la data i l’establiment).  
El pagament es farà per transferència o taló nominatiu. 
 
En el cas dels serveis concrets que no emetin factura per la prestació del servei,  atès 
que funcionen mitjançant quotes periòdiques (gimnasos, gestories o assessories, 
escoles d’idiomes o similars), el justificant serà mitjançant un document signat pel 
prestador del servei on costin les dades del client i del propi prestador del servei. 
 
Els establiments disposaran d’un mes a comptar des del darrer dia en què les 
persones premiades poden utilitzar els vals per presentar la justificació. A partir 
d’aquesta data, els vals es consideraran caducats i no seran abonats. 
 
Davant qualsevol sospita de falsificació i/o ús fraudulent d'un val de compra, 
l'Ajuntament es reserva el dret de retirar-lo de la circulació i posar en marxa les 
mesures sancionadores pertinents.  
 
Així mateix, el comerç, davant aquesta situació, es quedarà en el seu poder el val de 
compra objecte de sospita, sense acceptar-lo com a mitjà de pagament i l’entregarà 
a l'Ajuntament. La participació en aquesta campanya pressuposa l’acceptació íntegra 
de totes les clàusules contingudes en aquestes bases i del criteri interpretatiu de 
l'Ajuntament quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la campanya.  
 
L'Ajuntament es reserva igualment el dret d'excloure de la campanya, i, per 
consegüent, del lliurament del premi, a aquells establiments que hi hagin participat 
de manera incorrecta.  
 
4.- Calendari 
 
La campanya comença el dia 1 de desembre de 2022. Es podran fer compres per 
tal d’obtenir butlletes i participar al sorteig fins el dia 6 de gener de 2023.  
 
El sorteig es celebrarà el dia 12 de gener de 2023 a les 13.00h, a l’ Espai 
Audiovisual Teresa Bonet i Riera, situat al carrer Mestre Joan Batlle, 6.   
 
A partir del dia 12 de gener de 2022, l’organització es posarà en contacte 
telefònicament amb les persones guanyadores per a notificar la data i lloc del 
lliurament del premi.  
 
Es podran utilitzar els vals de descompte des del dia 16 de gener de 2023 fins el 
dia 28 de febrer de 2023, en els comerços del municipi adherits a la campanya. 
 
L'Ajuntament es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la duració 
de la promoció en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que 
existeixin causes que així ho justifiquin.  



 
 
 
Així mateix, l'Ajuntament es reserva el dret a evitar que sobre aquesta acció 
s'estableixin sistemes d'especulació o de negoci. A tal fi podrà exercitar les accions 
administratives i legals que cregui oportunes 
 
5.- Jurat i sorteig 
 
Integren el jurat del sorteig, el regidor de Promoció Econòmica, un representant dels 
comerços adherits i un representant de Ronçana Comerç Actiu.  
Qualsevol incidència no prevista en les bases s’ha de resoldre per acord del jurat. 
 
El sorteig serà públic.  
 
Al sorteig hi assistiran l’alcalde i/o el regidor de promoció econòmica i comerç en què 
donarà fe la secretària de la corporació assistida per la tècnica de promoció 
econòmica.    
 
6.- Acceptació de les bases 
  
L’establiment participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les 
bases de la campanya. L'incompliment d'alguna d’elles donarà lloc a l'exclusió de la 
campanya. En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació d’aquestes 
bases es realitzarà una interpretació d’acord amb l'esperit i la finalitat per a la qual 
es va crear la campanya.  
 
Per motius raonats, l'organització podrà modificar les bases una vegada començada 
la campanya.  
 
Durant el període vigent de la campanya les bases estaran disponibles a la pàgina 
web de l’Ajuntament: https://www.ser.cat 
 
7.- Dades de Caràcter Personal 
 

- Les persones guanyadores autoritzen la reproducció, utilització i difusió del 
seu nom i cognoms i també de la seva imatge, de forma clarament 
identificable, en qualsevol activitat de difusió per part de l’Ajuntament, que 
estigui relacionada amb aquesta campanya, en qualsevol mitjà de 
comunicació municipal (pàgina web, diaris o revistes, xarxes socials) sense 
que aquestes activitats confereixin dret de remuneració o cap benefici amb 
excepció del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes bases. 

 
- A més de l’acceptació a través de les presents bases, les persones participants 

hauran de donar el seu consentiment de forma expressa, marcant la casella 
corresponent a la butlleta de participació al sorteig. 
 

- L’Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana, amb NIF nº P0824800-G, i domicili 
a la Ctra. Sagrera, 3, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona, tractarà les 
dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar el sorteig de premis 
de comerç de la campanya promoguda per la regidoria de Promoció Econòmica 

https://www.ser.cat/


 
 

de l’Ajuntament, sent aquesta la base que legitima aquest tractament 
d’interès públic i el consentiment del sol·licitant.  

 
- Aquestes dades únicament seran comunicades a tercers prestadors de serveis 

estrictament necessaris, i no seran cedits a tercers, excloent obligació legal.  
 

- L’Ajuntament conservarà les dades personals durant el termini legal en el que 
pogués ser-li exigible algun tipus de responsabilitat. 

 
- Les dades recollides mitjançant la butlleta de participació, són les estrictament 

necessàries per a la correcta consecució de la finalitat abans informada, de 
forma que, en cas de no facilitar aquestes dades, l’Ajuntament no podrà 
garantir la seva participació.  

 
- En qualsevol cas, la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació, mitjançant petició escrita remesa a 
secretaria@ser.cat. La interessada podrà posar-se en contacte amb el Delegat 
de Protecció de Dades (DPO) de l’Ajuntament, a la direcció de correu 
electrònic dpd@unive.es. 

 
- Tanmateix, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant 

l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.  
 
8.- Dret d’eliminació de participacions fraudulentes 
 
L'Ajuntament es reserva el dret d'eliminar justificadament qualsevol usuari/ària que 
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de 
la campanya. Si durant l'acció promocional qualsevol membre de l'organització 
comprovés o observés que un/a participant intenta obtenir o obté tiquets de compra 
falsos o que intenta participar de forma fraudulenta, la seva participació serà 
considerada automàticament no vàlida i no podrà reclamar ni al·legar res a 
l’Ajuntament de la campanya “Santa Eulàlia s’ho val” 

 
Santa Eulàlia de Ronçana, 9 de novembre de 2022 
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