
BASES DEL SORTEIG ENS ADELANTEM AL NADAL AMB LA TARGETA CIUTAT 
 
Entitat Organitzadora 

Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (en endavant ACI ) , amb 
domicili social al carrer Sant Carles nº 14 de Santa Coloma de Gramenet amb l'objectiu 
incentivar l'ús de la TARGETA CIUTAT durà a terme aquesta promoció especial per als titulars 
de la mateixa. 

 
Definició de la promoció 
 
La promoció consisteix en el sorteig de 10 targetes regal amb 30 € cadascuna per gastar a la 

compra de productes o serveis en qualsevol dels establiments adherits a la Targeta ciutat. El 
valor d’aquestes targetes regal serà la suma de les compres realitzades per les persones 
guanyadores entre el dia 1 de novembre i el 30 de novembre ambdós inclosos  
 

Participació 
 
Podrà participar en aquesta promoció qualsevol persona que sigui titular de la TARGETA 
CIUTAT i que hagi fet compres amb un valor total acumulat entre els diferents comerços de 

50 € 
 
Es considerarà titular a aquella persona que tingui la targeta ciutat emesa amb les seves 
dades personals per ACI. No podran participar en el sorteig, ni per tant, resultar premiats, 

aquelles persones la targeta estigui en tràmits d'emissió i lliurament, independentment que 
hagin realitzat la sol · licitud de la mateixa en qualsevol dels establiments adherits i 
compleixin tots els requisits per a la obtenció de la mateixa. 
 

Com participar 
 
Per participar, el titular de la targeta, entre el 1 de novembre i el 30 de novembre, ambdós 
dies inclosos, haurà de realitzar almenys una compra en qualsevol dels establiments adherits 

a la Targeta ciutat utilitzant la Targeta i que el / els responsables del / s establiments 
registrin correctament la compra mitjançant el programari instal·lat en establiment per a la 
gestió de les operacions de la TARGETA CIUTAT. 
 

Per optar als premis el titular de la Targeta haurà de fer una suma de compres mínimes de  
50€, en el conjunt dels comerços adherits en el període indicat. 
 
Cada establiment podrà determinar una llista de productes i serveis o períodes concrets de 

temps en els quals els titulars no podran beneficiar de l'ús de la Targeta i per tant de la 
participació en el Sorteig, que comunicaran al titular en el moment de fer la compra o per 
qualsevol altre mitjà que els mateixos determinin. 
 

Condicions del Premi 
 
La Targeta regal haurà de ser canviada per compres en els establiments adherits a la 
TARGETA CIUTAT entre els dies 1 de desembre i 6 de gener, ambdós inclosos. La Targeta 

Regal caduca el 6 de gener de 2015. 
 
La Targeta regal es podrà utilitzar 1 o diverses vegades i en 1 o diversos establiments dins del 
límit del seu import i la data de validesa. En cas que la Targeta regal no cobreixi íntegrament 

l'import de les compres, el titular haurà d'abonar la diferència mitjançant un altre mitjà de 
pagament acceptat per cadascun dels establiments. 
 

La Targeta Regal no es podrà canviar ni reemborsar íntegrament o parcialment, sobretot al 
venciment de la data de validesa o en cas de pèrdua o de robatori. La Targeta Regal no podrà 
canviar per diners en efectiu en cap cas. La Targeta regal no es podrà vendre o 
comercialitzar. 

 
 



Elecció del guanyador 
 
Es triaran deu (10) guanyadors. El nom dels guanyadors es publicarà en els lloc web 

www.targetaciutat.cat així com en altres mitjans de comunicació de difusió pública o privada 
que s'estimen oportuns. 
 
El sorteig i elecció del guanyadors es durà a terme per ACI entre el 1 i 2 de desembre de 2014 

mitjançant l'ús del programari informàtic de gestió de la TARGETA CIUTAT que seleccionarà 
de forma aleatòria els guanyadors. 
 
Lliurament del premi 

 
Es contactarà personalment amb el guanyador en el mateix número de telèfon o adreça de 
correu electrònic facilitat a la sol · licitud de titularitat de la TARGETA CIUTAT. 
 

La forma de contactar és la següent: es faran fins a 5 trucades telefòniques durant un període 
de 24 hores després de l'elecció del guanyador o s'enviarà un correu electrònic, que caldrà 
confirmar en un termini de 24 hores. En cas que no es pogués localitzar a cap dels 
guanyadors, els premis quedaran deserts. Les persones legitimades per poder accedir al premi 

seran tots aquells participants les dades personals siguin veritables i exactes. El premi 
s'assignarà segons ordre de sortida dels guanyadors. Els participants que no compleixin  
tots els requisits que s'indiquen en les bases no tindran cap dret. En cas d'impossibilitat per 
contactar amb l'agraciat, per error en les dades per aquest facilitades, ACI quedarà ex 

imida de l'obligació de lliurar el premi. El guanyador podrà rebutjar el premi per qualsevol 
motiu.La participació i / o l'acceptació del premi en el present concurs porten implícita 
l'autorització a ACI de publicar qualsevol dada, fotografies o vídeos del premiat en qualsevol 
mitjà de difusió pública o privada i, en particular, l'autorització del guanyador de publicar el 

seu nom. Es podrà requerir als guanyadors la participació en activitats publicitàries 
relacionades amb aquesta promoció, activitats per les quals no rebran cap remuneració. 
 
La Targeta regal es lliurarà personalment al guanyador en una data acordada amb el mateix. 

En cas que el guanyador no estigui present en el moment del lliurament, ACI no es 
responsabilitzarà de la nova entrega  de la mateixa. Passades 24 hores no es podrà reclamar 
el premi. 
 

Contacte 
 
Per a qualsevol dubte respecte a la participació, dirigiu-vos a l'adreça info@targetaciutat.cat 
Protecció de dades Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, so 

bre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades en la sol · 
licitud de Titularitat de la TARGETA CIUTAT estan incorporades en els fitxers de ACI amb la 
direcció en Carrer Sant Carles nº 14 de Santa Coloma De Gramenet davant de qui pot exercir 
els drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició en els termes legalment previstos 

mitjançant sol · licitud per escrit i signada dirigida al responsable del fitxer a l'adreça 
indicada i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial equivalent. També podrà 
utilitzar aquest mitjà per actualitzar les seves dades. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Responsabilitat 
 
ACI no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de 

l'operativa de la targeta o de les accions dutes a terme per les empreses adherides a aquesta 
promoció, llevat que siguin produïts per una actuació negligent o dolosa de ACI no serà 
responsable de les transaccions comercials que es produeixin entre els comerços adherits i el  
titular com a conseqüència de l'ús de la Targeta Regal sortejada en aquesta promoció. 

L'operativa de la targeta, i per tant, la participació en sorteig, requereix per part de 
l'establiment adherit a aquesta promoció de la utilització d'elements de programari i 
maquinari específics, d'una connexió i servei d'Internet habilitat a través de diverses 
tecnologies, així com de la formació necessària per dur a terme l'operativa de la targeta a 

l'establiment. ACI no es fa responsable del mal ús del programari per part de l'establiment, ni 
dels errors o errors que es puguin produir en el maquinari, connexions o interrupcions del  
servei d'Internet en l'establiment i que siguin aliens al propi sistema instal·lat· lat per ACI per 
a la correcta operativa de la targeta.Acceptació de les bases. La participació en el SORTEIG 

FEM MAGIA AMB LA TARGETA CIUTAT, suposa l'acceptació d'aquestes bases i instruccions en 
tots els seus termes. ACI es reserva el dret de rebutjar la participació de qualsevol concursant 
que no compleixi les bases de participació o contravingui l'objectiu d'aquest concurs.ACI es 
reserva el dret de modificar o cancel · lar les bases d'aquest sorteig si ho considera necessari. 

Aquestes bases podran consultar durant el període de validesa del sorteig en 
www.targetaciutat.cat 
 
Litigis 

 
En el supòsit que sorgís un litigi pel present sorteig i que no es pugui solucionar de manera 
amistosa, les parts se sotmeten als Tribunals i Jutjats de Santa Coloma de Gramenet. 

http://www.targetaciutat.cat/

