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Procés: Campanyes de política comercial  

Expedient: 2021/000110008 

Assumpte: Bases reguladores Sorteig Collits a casa  

 

 

SORTEIG COLLITS A CASA 

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ 

El sorteig “Collits a casa” és un sorteig organitzat amb motiu de la campanya de promoció dels 
productes de proximitat que es poden trobar als Mercats de Mataró. 

L'objecte de la promoció és generar la participació del públic comprador de productes “Collits a 
casa” en els mercats municipals. 

ENTITAT ORGANITZADORA 

La promoció “Collits a casa” és una acció de la DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA -
AJUNTAMENT DE MATARÓ (C. Herrera, 70. 08301. MATARÓ) 

 
PREMIS 

El premi consistirà en un carretó de compra amb el logo “Collits a casa” 

Es sortejaran un total de 80 carretons de compra amb el logo “Collits a casa”. 
 
Mercat de la  Plaça Cuba 34 carretons 
Mercat de Pla d’en Boet 4 carretons 
Mercat de Cirera -Molins 13 carretons 
Mercat de Cerdanyola 9 carretons 
Mercat de l’Escorxador 16 carretons 
Mercat de la Plaça Gran 4 carretons 

 

AMBIT TERRITORIAL 

El sorteig és obert per a totes les persones que decideixin lliurement participar. 
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PERÍODE DE PARTICIPACIÓ 

Dins de l’horari del mercat: 

- A la Plaça de Cuba, el dissabte 20 de novembre 
- A la Plaça Gran, el dijous 25 de novembre 
- Al mercat de Cerdanyola i al mercat de Pla d’en Boet, el dissabte 27 de novembre 
- Al mercat de l’Escorxador i al mercat de  Cirera-Molins, el dissabte 4 de desembre 
 

PUBLICACIO DE LES BASES SORTEIG I COMUNICACIONS 

La publicació d’aquestes bases s’efectuarà al lloc web www.mataro.cat/collitsacasa als efectes de 
posar en coneixement de tothom el mecanisme de participació, de funcionament i de resolució del 
sorteig. 

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

Per participar cal disposar d’una butlleta que es pot aconseguir a: 

− la pàgina web www.mataro.cat/collitsacasa 
− les parades dels mercats amb el distintiu COLLITS A CASA. 

La butlleta, omplerta amb nom i el telèfon de contacte, haurà de ser segellada pels establiments 
quan es comprin productes amb el distintiu de COLLITS A CASA. 

La butlleta s’haurà de dipositar a les urnes especialment ubicades i senyalitzades per aquest  
sorteig que es trobaran durant els dies assenyalats a cada mercat. 

Cada persona pot presentar tantes butlletes com vulgui. 

Només seran vàlides les butlletes que portin el segell COLLITS A CASA. 

FUNCIONAMENT DEL SORTEIG 

La resolució de cada sorteig es realitzarà públicament el dimecres següent a la Plaça de Cuba, 
extraient les butlletes de forma aleatòria. 

El resultat del sorteig serà comunicat telefònicament a cada agraciat/da. 

El dia, hora i lloc de recollida dels carretons també es concretarà telefònicament amb les persones 
guanyadores. 
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L’organització del concurs es reserva el dret de seleccionar noves persones guanyadores en cas que 
algun/a dels/de les usuaris/es seleccionats/des no contacti amb l’organització, o resulti impossible 
establir contacte amb ell/a, així com en el cas de renúncia per part d’alguna de les persones 
premiades. 

Una mateixa persona participant no podrà guanyar més d’un premi tot i haver participat tantes 
vegades com vulgui durant els dies de la promoció. 

ALTRES CONDICIONS 

- L’organització es reserva el dret de demanar a qualsevol participant i en qualsevol moment que es 
justifiqui el compliment dels requisits per participar. En cas que no complís aquests requisits o es 
negués a justificar-los quedarà exclòs del sorteig i no podrà, en cas de sortir guanyador/a, ser-ne 
beneficiari/a. 

- Les persones guanyadores no podran sol·licitar, en cap cas, el lliurament del premi pel seu valor 
en diners, ni la substitució o canvi del premi. 

PROTECCIO DE DADES I DRETS D’IMATGE 

- De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
Tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) 
l’ajuntament informa que: 

- El responsable del tractament de les dades personals dels participants obtingudes per la 
participació en aquest sorteig serà l’Ajuntament de Mataró.  

- Finalitat del tractament: Les dades recollides es tractaran amb la finalitat de: 

a) Gestionar la participació en el present sorteig 

b) En cas que la persona participant  resulti guanyador/a, per contactar amb ell/a per comunicar-li el 
resultat del sorteig. 

- Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats 
del tractament per les que han estat recollides. 
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- La base legal per el tractament de les dades és l’execució de les bases del sorteig, les quals han 
estat acceptades i consentides per la persona participant amb la seva participació. 

-Destinataris: No es cediran les dades a tercers, excepte en els casos que hi hagi un mandat legal 
que ho obligui.  

-Drets de l’interessat: les persones interessades tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, 
així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades 
dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a http://mataro.cat/dpo . Tanmateix, 
la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades.  

De conformitat amb la  Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, la participació al sorteig implica la cessió dels drets 
d’imatge de les fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas pugui fer-se, en el 
moment del lliurament, per a les finalitats descrites en aquestes bases, renunciant a qualsevol 
remuneració per drets a la pròpia imatge que es puguin derivar. 

S’exclou, de forma explícita, aquest consentiment per a qualsevol enregistrament d’imatge amb 
finalitat comercial  

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

- Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, conflicte o circumstància no prevista, 
prevaldrà el criteri de l’organització. 

- La participació en la promoció implica l’acceptació de les bases i del criteri de l’organització pel 
que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l’elecció dels guanyadors. 
 

 


