
 

 

BASES LEGALS DEL SORTEIG D’UN VAL DE 30 EUROS PER GASTAR EN LES 

BOTIGES DE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUES DE TARADELL 

 

BASE 1.- ÀMBIT I DURADA.  

Per potenciar la visualització de l’exposició de les obres participants al 4rt concurs d’ART Jove 

de Taradell es realitzarà un sorteig d’un val de 30 euros per gastar en les botigues de 

l’Associació de Botiguers de Taradell al llarg del 2021. Hi podrà participar qualsevol persona 

major de 16 anys que ompli una butlleta amb les seves dades i que la dipositi en l’urna del 

taulell situat a l’escola d’arts l’ARPA del 14 al 21 d’abril de 2021 en el seu horari habitual i/o 

el dia 23 d’abril de 2021 a la plaça 1 d’octubre de Taradell.  

 

BASE 2.- PREMIS I OPERATIVA  

El premi està dividit en tres vals de 10 euros. La persona haurà de gastar la quantitat total del 

cada val, no es tornarà canvi en metàl·lic ni tampoc es guardarà la quantitat sobrant. Per rebre 

el premi la persona guanyadora haurà de ser present a l’entrega de premis del 4rt concurs d’ART 

Jove de Taradell.  

 

BASE 3.- PUBLICACIÓ BASES SORTEIG I COMUNICACIONS  

Les bases estaran exposades al taulell de l’exposició del dia 14 al 21 d’abril de 2021 en l’horari 

habitual de l’escola d’arts l’ARPA. Als efectes de posar en coneixement de tothom el 

mecanisme de participació, de funcionament i de resolució del sorteig esmentat.  

 

BASE 4.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ DEL SORTEIG.  

La participació es realitzarà agafant i dipositant una butlleta del sorteig, degudament omplerta, 

a l’urna destinada al sorteig. Cada persona només podrà votar una obra i omplir una butlleta. El 

termini de participació en el sorteig és del 14 al 23 d’abril. La participació al sorteig implica 

l’acceptació de les presents bases legals. La resolució del sorteig es realitzarà durant l’entrega 

de premis del 4rt concurs d’ART Jove de Taradell. S’agafarà a l’atzar una de la butlletes 

participants i es dirà el nom de la persona guanyadora. En el cas que la persona no compleix 

una de la condicions de participació, es procedirà agafar una altra butlleta a l’atzar fins trobar 

una persona que compleixi les condicions de participació.  

 



 

 

BASE 5.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI.  

El premi és personal i intransferible. Per tant, la persona afortunada un cop informada del 

resultat, haurà de signar el full d’acceptació o renúncia del premi, previ al lliurament del premi 

en qüestió, confirmant:  

• La seva acceptació i procedir al lliurament del premi i declarant no tenir res a reclamar 

ni exigir a l’Ajuntament de Taradell.  

• La seva renúncia o no acceptació del premi. En aquest supòsit, el premi no es podrà 

bescanviar per un altre o pel seu valor en metàl·lic, perdent els drets sobre el premi. 

 

BASE 6.- DADES PERSONALS.  

Les dades facilitades per participar en el sorteig  només seran utilitzades per l’AJUNTAMENT 

DE TARADELL, amb domicili a Carrer de la Vila, 45 08552 TARADELL i amb NIF 

P08.278.00D amb la finalitat de portar a terme el sorteig el dia 23 d’abril del 2021 i després 

seran eliminades. Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les 

mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat per 

part de tercers. 

Les dades només facilitaran a tercers que estiguin involucrats en la celebració dels sorteig i 

atorgament de premis. 

 

BASE 7.- DADES ERRÒNIES.  

En el supòsit que existeixi un error en les dades de la persona premiada i no sigui possible la 

seva identificació i localització, l’Ajuntament de Taradell quedarà exempt de qualsevol 

responsabilitat.  

 

BASE 8.- DRETS D’IMATGE.  

La participació en el sorteig implica la cessió dels drets d’imatge de les fotos i/o enregistrament 

audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, en el moment de lliurament, pel seu ús informatiu, 

renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació per cap concepte, per la presa d’imatges 

fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d de publicació en qualsevol dels canals 

habituals de l’entitat, incloses les xarxes socials. 

Les imatges es podran guardar indefinidament en l’arxiu documental de l’Ajuntament si no 

exerceix el dret de supressió.  



 

 

 

BASE 9.- EXERCICI DE DRETS.  

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i 

oposició/revocació al tractament de les dades presencialment davant l’Ajuntament de Taradell 

(OAC) o per la seu electrònica. En qualsevol cas, haurà d'aportar document acreditatiu de la 

seva identitat. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’ ACPD. 

 

BASE 10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.  

La participació en el sorteig esmentat suposa l’acceptació expressa i íntegra:  

• De les presents bases.  

• El coneixement de la mecànica del sorteig.  

• De l’ús i tractament de les dades personal facilitades.  

• De la cessió d’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o imatges.  

• En cas d’existir divergències sobre el citat sorteig i/o sobre la interpretació de les 

presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin renuncien 

expressament a qualsevol altre fur que els/les hi pogués correspondre.  

 

BASE 11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE  

Serà aplicable la legislació espanyola. El fur competent serà el dels Jutjats de Vic, amb renúncia 

expressa a qualsevol altre fur competent. 

 
 
 
 


