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BASES SORTEIG-RIFA PANERA SOLIDÀRIA ATENDIS
MÉS QUE UNA PANERA - 7ª edició

PRIMERA.- IDENTIFICACIÓ
Promotor: Fundació Privada Atendis amb NIF G64821309 i adreça social i fiscal
a Avinguda Can Roqueta, 1E - 08202 de Sabadell.

NIF: G-64821309

SEGONA.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit geogràfic del sorteig és Catalunya. Es durà a terme el dia 28 de
desembre de 2018 i hi podem participar tant les persones físiques majors
d’edat com les persones jurídiques.
TERCERA.- OBJECTE/FINALITAT
El present sorteig-rifa té finalitat benèfica, destinant els recursos obtinguts a la
pròpia entitat Fundació Privada Atendis per a activitats extraordinàries de les
persones usuàries i/o compra d’equipaments pels diferents centres.
QUARTA.- FUNCIONAMENT
La FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS emetrà inicialment 10.000 butlletes
numerades del 00001 al 10.000 que vendrà a un preu de 2’5€ i que podran ser
adquirides pel públic en general a les oficines i centres de l’entitat
(http://www.atendis.cat/ubicacio.asp), així com als comerços col·laboradors
(http://mesqueunapanera.atendis.cat/oncomprar.php).
La venta de les butlletes començarà el dilluns dia 8 d’octubre de 2018 a les 10
hores i finalitzarà el dijous dia 27 de desembre de 2018 a les 20 hores.
CINQUENA.- PARTICIPACIÓ
Es participa en el sorteig a través de la compra d’uns de les 10.000 butlletes
emeses per la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS.
Pot participar al sorteig-rifa qualsevol persona física major d’edat o persones
jurídica que hagi comprat com a mínim una butlleta de participació, pagant el
corresponent preu de dos euros amb cinquanta cèntims (2,5€).
Cada butlleta servirà com a justificant de la venta del mateix i com a
comprovant a efectes de reclamar el premi.
Cada butlleta conté un únic número al qual el posseïdor/a juga.
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A la rifa hi participaran totes les butlletes venudes físicament i també de les
venudes a través de la botiga online.
La rifa s’extraurà a l’atzar, per una persona autoritzada i es realitzarà a la
notaria Prieto de Sabadell, el dia 28 de desembre de 2018 a les 12 hores.
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Es podran adquirir butlletes de participació fins a les 20h del dia anterior al
sortegi.
Una butlleta bruta, esmenada o estripada no serà vàlida.
SISENA.- PREMI I CARACTERÍSTIQUES
El premi del sorteig consisteix en una gran panera, composada per a diversos
productes alimentaris i altres objectes, serveis, vals-regals diversos aportats
per diverses empreses, comerços i particulars.
La panera solidària estarà exposada a l’aparador de l’establiment Xeviot, al
Passeig Manresa, núm. 30 de Sabadell a partir del dia 19 de novembre de
2018 i fins el dia 1 de gener de 2019.
SETENA.- CANVI DE PREMI
El premi del present sorteig valorat en un total de 2.950€ no podrà ser
bescanviat en cap cas pel seu valor en metàl·lic a petició de la persona
guanyadora.
VUITENA.- COMUNICACIÓ RESULTAT
El resultat del sorteig es farà públic a la pàgina web corporativa de l’entitat:
www.atendis.cat,
a
la
pàgina
web
de
la
panera
solidària:
www.mesqueunapanera.atendisc.at, a les xarxes socials (Facebook, Twitter i
Instagram), a l’aparador de l’establiment Xeviot i comerços col·laboradors el
mateix dia del sorteig i als mitjans de comunicació una vegada hagi finalitzat el
sorteig, el 28 de desembre de 2018.
NOVENA.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI
La persona guanyadora tindrà de termini fins a 31 dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la celebració del sorteig del 28 de desembre de 2018,
és a dir, fins el dilluns 28 de gener de 2019 a les 18 hores per a comunicar a
l’entitat que ha resultat la persona guanyadora i aportar la corresponent butlleta
guanyadora original, no sent vàlides ni fotocòpies ni butlletes estripades i/o
guixades.
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Si a aquesta data no hi ha comunicació per part del guanyador o guanyadora
s’entendrà que el premi queda desert i el contingut de la cistella quedarà a
disposició de la pròpia entitat.
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DESENA.- ENTREGA DEL PREMI
El Promotor, una vegada efectuades les comprovacions necessàries,
confirmarà a la persona agraciada el dia, lloc i condicions en que s’efectuarà
l’entrega del premi.
El premi s’atorgarà a aquella persona física major de 18 anys o jurídica la
butlleta de la qual en la seva numeració coincideixi amb el número guanyador
obtingut del sorteig realitzat davant la notaria Montserrat Prieto Santos el dia 28
de desembre de 2018.
La persona guanyadora que reculli el premi (panera), ho haurà de fer amb els
seus propis recursos (vehicle de transport mitjà, persones que ajudin a
carregar-la, desmuntatge, etc.).
ONZENA.- FISCALITAT
1. Al ser un premi en espècies, es tracta d’una renda subjecte a retenció o
ingrés a compte d’acord amb l’article 74 del Reglament de l’IRPF, aprovat
pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març.
Per aquesta raó, la FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS haurà d’ingressar a
compte, en nom de la persona guanyadora, a la Hisenda Pública, la
quantitat prevista en els articles 99 i 105 del Reglament esmentat,
concretada en el 19% del valor de la panera.
La FUNDACIÓ PRIVADA ATRENDIS proporcionarà un certificat amb les
dades del premi i l’ingrés a compte aplicat a la persona guanyadora.
2. L’obtenció del premi constitueix per a la persona guanyadora un guany
patrimonial que haurà de fer constar en l’import sobre la renda de les
persones físiques (IRPF). L’import de l’impost sobre la renda que reporti el
premi correrà a càrrec de la persona guanyadora.
DOTZENA.- TRACTAMENT DE DADES
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, us informem que el
responsable del tractament de les dades personals de la persona guanyadora
és la Fundació Privada Atendis
.
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Les dades personals de la persona guanyadora no seran comunicades a
tercers, exceptuant l’estipulat a la clàusula catorze, sense el previ
consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o
organitzacions internacionals.
Aquesta, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma adreçant-se
a protecciodedades@atendis.cat o per escrit a l’Av. Can Roqueta, 1E - 08202
de Sabadell.
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Les seves dades seran conservades fins que la persona guanyadora no ho
demandi expressament o bé, fins que la vinculació amb l’entitat hagi finalitzat.
TRETZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Les persones participants accepten les bases i el criteri de la FUNDACIÓ
PRIVADA ATENDIS pel que es refereix a la resolució de qualsevol gestió
derivada del desenvolupament d’aquest sorteig.
CATORZENA.- UTILITZACIÓ DE NOM i IMATGE
La persona guanyadora del premi autoritza i accepta expressament que la
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS pugui utilitzar publicitàriament el seu nom i
imatge en el material publicitari i informatiu, incloent difusió en xarxes socials,
relacionat amb aquest sorteig, sense cap contraprestació econòmica.
Si no és així, s’entendrà que la persona guanyadora no accepta les bases
d’aquest sorteig i, per tant, que no acompleix amb els requisits del mateix, no
podrà gaudir del premi.
QUINZENA.- RESPONSABILITATS
La FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS no es responsabilitza de les possibles
pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a
tercers que puguin afectar al desenvolupament d’aquest sorteig.
Així mateix, s’especifica que la persona guanyadora disposa de 15 dies
naturals des de l’entrega del premi (panera) per a fer qualsevol consulta o
dubte respecte dels productes o vals rebuts i també sobre qualsevol reclamació
sobre aquests.
Passats aquests 15 dies, no serà atesa cap petició relacionada amb els
productes i premis rebuts.
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SETZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES
Les bases d’aquest sorteig es troben a disposició del públic en general a
http://www.atendis.cat/publicacions.asp
i
http://mesqueunapanera.atendis.cat/noticies.php, així com a les oficines de
l’entitat situades a l’Avinguda Can Roqueta, 1E, 08202 de Sabadell.
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Sabadell, 21 d’agost de 2018

Montse Estrada Giravent
Gerent
Fundació Privada Atendis
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