
 

BASES PEL SORTEIG DE TRES XECS (400 €, 200 € I 100€ PER GASTAR 
EN ELS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS A FIRADESPÍ) FIRADESPÍ 2022 
 
 
 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, a través del Departament de Promoció 
Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals,  situat al C/ John 
F .Kennedy, 8, mitjançant les següents bases, estableix les normes reguladores 
que hauran de regir al sorteig. 
 
 
 
1.-OBJECTE 
 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí, a través el departament de Promoció 
Econòmica i en col·laboració amb el comerç local que concorre a la 
FIRADESPI 2022, esdeveniment de promoció del comerç local que tindrà lloc el 
dia 1 d’octubre de 2022 al Barri Centre, vol premiar la participació ciutadana 
amb un  sorteig de 3 xecs de 400 €, 200 € i 100 €. 
 
Aquests comerços adherits, han contractat la instal·lació d’una carpa que els 
permetrà dur a terme accions de promoció i venda de productes durant la 
jornada de Firadespí i així mateix, durant els dies previs a la celebració de la 
FIRADESPI, repartiran unes butlletes de participació entre els seus clients que 
deuran dipositar el dia 1 d’octubre a l’estand d’informació des de les 10.00 
hores fins les 19 h . 
 
L’horari de Firadespí és de 10 a 21h.    
 
A banda de la presència de carpes amb exposició dels comerços, Firadespí 
comptarà amb altres activitats paral·leles que dinamitzen l’esdeveniment 
(mostra de vins, tallers infantils, actuacions musicals...) i com a reclam final una 
desfilada de moda i complements de comerços locals, que tindrà lloc a 
l’escenari central a les 20h del dia 1 d’octubre. 
 
 
 
2.- FUNCIONAMENT  I CELEBRACIÓ DEL SORTEIG 
 
El sorteig es realitzarà un cop finalitzi la desfilada de moda i complements i per 
a ser premiats/des s’haurà d’estar present en el moment que es comuniquin els 
números guanyadors des de l’escenari central 
 
Mètode: En finalitzar la desfilada de moda i complements a l’escenari i davant 
de tot el públic present s’obriran les urnes que contenen les butlletes (recollides 
entre les 10 i les 19h a l’estand d’Informació) i amb l’ajuda d’alguna persona 
“mà innocent” del públic s’extrauran les butlletes, en primer lloc la que serà 



 

premiada amb 400 € (es comunicarà el número a través dels altaveus de 
l’escenari i s’esperarà alguns minuts per a què surti la persona premiada) si no 
apareix la persona es procedirà a treure una altra butlleta i així successivament 
fins que aparegui alguna persona que tingui el número premiat. Després es 
seguirà el mateix procediment per al premi de 200 € i finalment el mateix per al 
premi de 100 €.   
 
Els premis, podran ser gastats en els comerços participants a Firadespí 2022 a 
partir del dia 17 d’octubre de 2022, previ contacte amb el Departament de 
Promoció Econòmica. 
 
Les persones guanyadores, tindran un màxim de 15 dies per comunicar a 
Promodespí, en quins establiments comercials participants a Firadespí 2022, 
volen fer la despesa de les compres. 
 
Les persones faran les compres als establiments escollits i Promodespí, farà 
efectiu el pagament dels premis corresponents als establiments seleccionats. 
 
 
3.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
La dotació pressupostària d’aquestes Bases “Sorteig Xecs Firadespí 2022”, es 
de 700 €, a càrrec de la partida 04-2022-24120-22799 
 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS 
 
Tant les persones participants d’aquesta promoció, com els establiments 

comercials adherits accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió 

que l’Ajuntament adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi. 

 

En especial, pel que fa als establiments comercials, de totes les obligacions 

condicionades als protocols i restriccions determinats per les autoritats 

sanitàries i la normativa vigent. 

 
 
 
5.-REGLAMENTACIÓ 
 
Per a tota qüestió de litigi que s’esdevingui d’aquesta promoció i de la 
interpretació i/o aplicació de les presents bases, tant Promodespí com els 
participants se sotmeten, per a la dilucidació de quantes qüestions poguessin 
derivar-se’n de la present autorització a la Jurisdicció Contenciós Administrativa 
de Barcelona.  



 

 
 
6.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals: 
 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades 
personals.- Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de 
poders  públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del 
tractament: Campanya de dinamització comercial. Exercici de drets dels 
interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i 
d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del 
Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí. 
Informació addicional: ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web 
www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 

http://www.sjdespi.cat/

