
Generalitat de Catalunya 
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes  

1 
 

 
PC 8/2018 

 
BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL 

 
“La Grossa i la Festa del Llibre del TR3SC” 

 

Primera – Objecte 

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i el Club 
Català de Cultura, SL (TR3SC) organitzen conjuntament la promoció comercial “La Grossa i 
la Festa del Llibre del TR3SC”, per obsequiar a cadascun dels 20 guanyadors d‘un sorteig 
amb 1 bitllet del número 23406 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2018. 

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa de Sant Jordi  podria guanyar cent 
mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del 
sorteig Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2018. 

 

Segona – Àmbit subjectiu 

Tots els socis del Club Català de Cultura, SL, majors d’edat, que assisteixin a la festa del 
llibre TR3SC que es celebrarà el dia 18 d’abril a l’antiga fàbrica Estrella Damm participaran 
en aquesta promoció.  

 
 
Tercera – Mecànica del sorteig, guanyadors i premis 
 
A cada assistent a la festa del llibre TR3SC se li assignarà un número.  
 
El dia 20 d’abril, TR3SC farà el sorteig mitjançant una mà innocent que extraurà un total de 
20 números d’entre tots els assistents a la festa del llibre TR3SC celebrada el dia abans 18 
d’abril.  
 
Hi haurà un total de 20 guanyadors.  
 
El mateix dia 20 d’abril, TR3SC contactarà amb cadascuna de les 20 persones agraciades a 
les quals citarà perquè passin a recollir el bitllet que correspon a cadascuna d’elles  
 
Cada guanyador haurà de passar a recollir el seu bitllet amb què hagi resultat premiat, a les 
oficines de TR3SC, ubicades carrer de Tànger, 43 - 08018 - Barcelona, on li serà lliurat 
prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 25 de abril de 2018, de 
dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. 
 
El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El 
guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret 
sobre aquest sense possibilitat de reclamació. 
 
Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran 
retornats per TR3SC a Loteria de Catalunya, atesa la condició de TR3SC de dipositària dels 
bitllets destinats a la present promoció. 
 
L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció 
comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa. 
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Quarta – Condicions i limitacions a la participació 
 
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat. 
 
No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a TR3SC, així com tampoc cap 
persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.  
 
 
Cinquena - Protecció de dades de caràcter personal 
 
TR3SC és el responsable del tractament de les dades personals dels participants en 
aquesta promoció en els termes que s’indiquen en la seva política de protecció 
(https://www.tresc.cat/i/avis-legal/).  
 
 
Setena – Acceptació de condicions 
 
Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten 
les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i TR3SC 
adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi. 
 
 
Novena – Altres estipulacions 
 
Aquestes bases són accessibles a través a través de les pàgines web 
www.loteriadecatalunya.cat i www.tresc.cat. 
 
Loteria de Catalunya i TR3SC es reserven el dret de modificar les condicions de la present 
promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que 
hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, 
a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de TR3SC, les bases modificades o, si 
escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als 
participants. 
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