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BASES 
 
SORTEIG #COLLITSACASA 
 
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 Mercatsde Mataró. 
 
L'objecte de la promoció és generar la participació del públic (compradors de productes “Collits a Casa” en 
les xarxes socials (Facebook i Instagram). 
 
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 
 
Els premis consistiran en 100 carretons de compra “Collits a casa”. 
 
AMBIT TERRITORIAL 
 
El sorteig és obert per a totes les persones que decideixin lliurement participar. 
 
PERÍODE DE PARTICIPACIÓ 

El període de participació començarà el dissabte, dia 21 de novembre i finalitzarà el dissabte, dia 19 de 
desembre a les 24 h.. 

 
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 
 
Requisits: 
 
Ünicament podran participar en el sorteig aquelles persones que compleixin amb les següents condicions: 
- Ser major d’edat 
- Disposar d’un compte personal de caràcter públic a Facebook i/o Instagram. 
 
Sistema de participació: 
 
Les persones participants hauran de:  
 
- Publicar una fotografia on apareguin la parada amb el producte de temporada que es pot trobar als 
Mercats de Mataró.  
 
- Utilitzar l’etiqueta #collitsacasa (sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure)  
i mencionar @collitsacasa al perfil personal  d’Instagram o @visitmataro al de Facebook, en funció de la 
xarxa social que s’utilitzi per participar al sorteig. 
 
- Les persones participants podran participar tantes vegades com vulguin durant els dies de la promoció. 
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- L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les condicions 
anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
FUNCIONAMENT DEL SORTEIG 
 
Les 100 persones guanyadores s’escolliran aleatòriament entre tots els participants que compleixin amb els 
requisits de la mecànica del sorteig. 
 
Un mateix participant no podrà guanyar més d’un premi tot i haver participat tantes vegades com vulgui 
durant els dies de la promoció. 
 
ANUNCI DELS RESULTATS I LLIURAMENT DELS PREMIS 
 
- Es comunicarà i notificarà a les persones guanyadores  a través de la pàgina web oficial de la campanya 
www.mataro.cat/collitsacasa i de les pàgines oficials en les xarxes socials de Promoció de Ciutat de 
l’Ajuntament de Mataró (www.facebook.com/visimataro)  i el perfil d’Instagram @collitsacasa. 
 
- La comunicació a les persones guanyadores es realitzarà també personalment via missatge públic o privat 
en la xarxa social a través de la qual ha participat, comunicant-li el premi i la informació necessària per 
posar-se en contacte amb l’organització per fer el lliurament el premi. S’acordarà un dia amb cadascuna de 
les persones guanyadores, per passar a recollir el carretó de compra al mercat de la plaça de Cuba. 
 
- L’organització del concurs es reserva el dret de seleccionar noves persones guanyadores en cas que 
algun dels usuaris seleccionats no contacti amb l’organització, o resulti impossible establir contacte amb 
ell/a, així com en cas de renúncia per part d’algun dels usuaris/es premiats. 
 
LIMIT DE RESPONSABILITAT 
 
- L’Ajuntament de Mataró no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu 
compte d’Instagram o Facebook. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, 
l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n’hi 
apareixen. 
 
- L’Ajuntament de Mataró no es responsabilitzarà de que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol 
contingut publicat com a conseqüència del present sorteig 
 
- L’organització rebutja qualsevol responsabilitat en el cas que les plataformes socials no estiguin 
disponibles durant la vigència del sorteig. Així mateix l’organització declina tota responsabilitat en cas 
d’incident relacionat amb la utilització d’un ordinador, accés a internet, línia telefònica o de qualsevol altre 
problema tècnic durant o després de la participació en el sorteig. 
 
ALTRES CONDICIONS 
 
- Independentment de la plataforma de participació, les fotografies dels participants es mostraran al web 
www.mataro.cat/collitsacasa, així com també poden ser destacades en la resta de canals socials de 
l’organització @collitsacasa d’Instagram o @visitmataro al de Facebook a fi de fer difusió de l'esdeveniment 
i del sorteig. 
 
- Queda totalment prohibit modificar o intentar modificar els mecanismes del sorteig, tant per tal de canviar 
els resultats com per alterar, per un mitjà automatitzat o deslleial, la validesa del sorteig o la designació dels 
guanyadors. Si un/a participant aconseguís accedir al sorteig o resultés guanyador/a havent contravingut 
aquestes bases, -per mitjans fraudulents, com ara ús d’un algoritme, manipulació del lloc web, o per altres 
mitjans diferents, el premi no li seria adjudicat. 
 
- 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. 
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- Els guanyadors no podran sol·licitar, en cap cas, el lliurament del premi pel seu valor en diners, ni la 
substitució o canvi del premi. 
 
DRETS D’IMATGE 
 
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  
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 
- Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, associada o administrada per Instagram ni 
Facebook. Esteu proporcionant la vostra informació a l’Ajuntament de Mataró, no a les xarxes socials 
 
- Mitjançant l'acceptació de la participació en la promoció, les persones guanyadores permeten i 
consenteixen que les seves dades personals siguin publicades a la pàgina web oficial de la campanya 
Collits a Casa i en les pàgines oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament de Mataró i de Promoció de 
Ciutat (Visit Mataró i Collits a Casa). 
 
PROTECCIO DE DADES 
 
- 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 (LOPD): 
 
- El responsable del tratament 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. 
 
c) En cas que la persona participant  resulti guanyador/a, per publicar les seves dades en el lloc a la web 
www.mataro.cat/collitsacasa, a l’Instagram @collitsacasa o @visitmataro del facebook. 
 
d) Amb el consentiment exprés del participant, remetre informació de promocions i novetats del comerç de 
Mataró.  
Serà  possible exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació a través de l’enllaç disposat a les 
comunicacions que es puguin rebre posteriorment. 
 
L’Ajuntament de Mataró no utilitzarà les dades personals per a l’elaboració de perfils, ni per a la presa de 
decisions automatitzades en bases a aquests perfils. 
 
- Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del 
tractament per les que han estat recollides. 
 
- 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. 
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-Destinataris: No es cediran les dades a tercers, excepte en els casos que hi hagi un mandat legat que ho 
obligui.  
 
-Drets de l’interessat: els interesats 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, l’interessat també tindrà dret a 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Les imatges utilitzades, els objectes representats, les marques i denominacions comercials esmentades, els 
elements gràfics o informàtics són propietat exclusiva dels seus titulars respectius i no podran extreure, 
reproduir-se ni utilitzar-se sense l’autorització escrita d’aquests sota pena d’accions civils i/o penals.  
 
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. 

 

 
 


