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Bases legals de lliurament de premis mitjançant els cupons de rasques 
comerç de proximitat Sant Jordi 2021 

 
400 PREMIS EN LLIBRES I 300 PREMIS EN FLORS PEL DIA DE SANT JORDI 2021 

 
1. Identificació de l'empresa organitzadora 
La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d’Elx amb motiu del Dia de Sant Jordi i buscant 
dinamitzar la compra en el comerç de proximitat local, organitza un sorteig d'obsequis a través 
del repartiment de cupons de rasques en efectuar compres en el comerç de proximitat local, amb 
la col·laboració de les Associacions de Comerciants d'Elx. 
 
2. Dates de començament i finalització del concurs i àmbit geogràfic 
La data d'inici del lliurament dels cupons de rasques serà des del 23 d'abril fins al 15 de maig de 
2021, tots dos inclusivament. S'hi podrà participar només durant aquest període de temps. 
Només s’hi podrà participar per compres realitzades en els comerços participants d'Elx amb un 
import mínim de 10 euros. 
 
3. Regles i condicions per a participar-hi 
Els cupons dels rasques només es repartiran en els establiments comercials del terme municipal 
d'Elx. La relació d'establiments comercials participants en el lliurament dels rasques es publicarà 
en la web www.elche.es/comercio. Aquests hauran de mostrar en lloc visible els elements 
identificatius de la campanya facilitats per l'Ajuntament. 
En la mateixa web es publicarà la relació de llibreries i floristeries on podran recollir-se els premis. 
No podran resultar guanyadors dels premis els comerciants o familiars en primer grau per 
compres realitzades en els seus propis establiments participants. 
Per a poder participar-hi, s'haurà de realitzar una compra mínima de 10 euros. Només es donarà 
un cupó per compra. 
Si el cupó té premi, s'haurà de guardar juntament amb el tiquet o resguard de la compra per a 
justificar la participació i serà obligatori entregar tots dos, en la llibreria o floristeria corresponent, 
per a recollir el premi. 
L'Ajuntament d’Elx es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu 
desenvolupament si es produïra alguna causa que impedisca portar-la a bon terme o amb la 
finalitat de millorar la seua realització. 
 
4. Premis 
Consistiran en 400 premis en llibres (amb un preu màxim de 25 euros cadascun) i 300 premis en 
flors o plantes (amb un preu màxim de 15 euros cadascun). 
Des del dia 3 de maig fins al dia 22 de maig de 2021 inclusivament, es podran recollir els premis 
en la llibreria o floristeria que figura en el cupó de rasca. Una vegada passada aquesta data, es 
perdrà el dret a rebre el premi. 
Les persones premiades amb llibres i flors o plantes podran telefonar al 966658000, extensió 
5791 i 5281 (departament de Comerç) si tenen algun dubte sobre el lloc per a la seua recollida. Els 
premis han de recollir-se en persona, en cap cas s'enviaran. 
El/la guanyador/a haurà de prestar el seu consentiment obligatòriament per a la utilització 
pública de les imatges de recollida i de lliurament dels premis en els diferents establiments que 
així ho requerisquen per a la promoció d'aquests. 
 
5. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal (en compliment del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 
5.1. Que dades personals hi tractem: 
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L'Ajuntament d’Elx només tractarà les dades personals necessàries per a complir amb les finalitats 
de tractament informades a continuació. Aquestes són: Nom, cognoms, número de telèfon i la 
seua imatge en cas de ser el guanyador/a del sorteig. L'Ajuntament d’Elx recull i tracta les seues 
dades personals a conseqüència de la participació en el sorteig organitzat amb motiu del dia de 
Sant Jordi 2021. 
 
5.2. El responsable del tractament de les seues dades personals és 

• L'Ajuntament d’Elx 
• Adreça postal: Plaça de Baix, núm. 1, CP 03202, Elx (Alacant) 
• Correu-e: comercio@elche.es 

 
5.3. La finalitat del tractament de les dades personals 

• Gestió de la participació en el sorteig, en el desenvolupament d'aquest i en la designació 
dels guanyadors/es. 

• Publicació de les fotografies del guanyador/a en les xarxes socials i altres mitjans de 
divulgació. 

 
5.4. Terminis de conservació de la informació 
Les dades identificatives de participants es conservaran durant el temps estrictament necessari 
per al desenvolupament del concurs i durant els terminis legals que, si escau, li siguen aplicable. 
 
5.5. Base jurídica del tractament 
La legitimació per al tractament de dades és el consentiment atorgat pel participant marcant la 
casella que apareix en el final d'aquest document i, per tant, amb l'acceptació de les presents 
bases. 
En cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb 
anterioritat. 
 
5.6. Drets del/de la Participant 
Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
portabilitat i la limitació o l'oposició de les dades en els casos i amb l'abast que estableix el RGPD 
UE 2016/679. Així mateix, també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Per a 
exercir aquests drets podrà dirigir-se a l'Ajuntament d’Elx per algun dels canals a dalt indicats. En 
el cas de l'establiment, serà directament en aquest, i serà responsabilitat del mateix establiment 
únicament el seu compliment. 
Se l'informa del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (www.agpd.es). 
 
6. Seguretat de la informació 
Hem implementat les mesures tècniques necessàries amb la finalitat de protegir les seues dades i 
informació de pèrdues accidentals, accés, ús i divulgació no autoritzats. No obstant això, malgrat 
la implementació diligent d'aquestes mesures, la persona usuària ha de saber que les mesures de 
seguretat no són inexpugnables. L'Ajuntament d’Elx no és responsable d'actuacions de tercers 
que, vulnerant aquestes mesures, accedisquen a les esmentades bases legals, dades i informació. 
L'Ajuntament d’Elx ha establit procediments davant qualsevol incident de seguretat de dades. 
 
7. Penalitzacions en cas d'ús fraudulent 
S'entén com a frau quan no s'acompanye el cupó de rasca juntament amb el resguard de compra, 
igual que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats. 
La constatació de qualsevol d'aquestes pràctiques suposarà l'anul·lació de la participació. 
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L'Ajuntament d’Elx es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que 
realitzen qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del 
concurs. 
L'Ajuntament d’Elx queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguen 
deure's a causes de força major o impossibilitat de realització del sorteig. 
 
8. Acceptació de les Bases Legals 
La participació en el concurs implica l'acceptació dels presents termes i condicions legals. 
Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà 
l'exclusió de la persona participant i, a conseqüència d'això, l'Ajuntament d’Elx quedarà alliberat 
del compliment de l'obligació contreta amb aquest/a participant.  
 
 
 
 
 
 
 


