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Bases legals 
 
PRIMERA. – ENTITAT ORGANITZADORA 
Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4, C/ Pelai 13-39 (Centre 
Comercial El Triangle) amb CIF: H63559272 i amb domicili social a Plaça 
Catalunya 1-4 de Barcelona, organitza en les dates indicades a continuació, un 
concurs dirigit als seus seguidors i usuaris de la xarxa en general d’acord amb 
les instruccions detallades en les presents bases.  
 
SEGONA.- BASES DEL CONCURS  

I.- Àmbit personal: 
Podran participar en aquest concurs totes les persones que visitin el centre 
comercial, presentin el tiquet de compra i omplin el formulari de dades seguint 
les especificacions indicades 
 
II.- Àmbit temporal: 
L'acció es realitzarà a l'estand de la promoció al centre comercial El Triangle 
els divendres i dissabtes tarda en horari de 16:30-21:30 des del 17 de Juliol a 
el 8 d'Agost inclosos. 
 
III.- Accés al concurs i participació: 
 
Els visitants que vulguin participar en el concurs, hauran de presentar un tiquet 
de compra o més que sumin com a mínim 22 €. 

 
Aquest tiquets es segellaràn per les hostesses perquè no es torni a utilitzar. 
Al presentar el tiquet de compra es farà entrega d'un regal d'un aneguet de 
goma. 
Els participants que vulguin participar en el sorteig posterior hauran d'omplir el 
formulari que trobaran a l'estand de la promoció. 

 
A més es realitzarà un concurs paral·lel en RRSS. Per participar s'haurà de 
publicar a Instagram una foto feta al nostre photocall etiquetant a @ElTriangle i 
amb el Hashtag #veranoElTriangle. 

 
No podran participar en el concurs els / les treballadors / es del Triangle ni 
treballadors / es de comerços adherits a El Triangle i / o proveïdors. 
 
IV.- El premi 
 
Els premis que es sortejaran aleatòriament entre els participants són: 

 
- PER AL CONCURS ENTRE ELS FORMULARIS: 
 
o 2 banyadors de LACOSTE 
o 1 xancletes de Havaianas 
o 2 COMBINATS vermut DE ZURICH a triar entre BARCELONA o 

ZURICH compostos per: Patates xips, olives farcides, escopinyes i musclos o 
seitons i dues begudes a triar entre vermut, canya o refresc. 
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- PER AL CONCURS EN RRSS: 
 
o 1 xancletes de Havaianas 
 

TERCERA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 
Durant el període promocional indicat, hi participaran tots aquells usuaris que 
compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases. Només es podrà 
participar omplint el formulari al centre comercial. 
 
QUARTA.- MECÀNICA DEL SORTEIG 
Un cop finalitzat el concurs, la Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 
(Centre Comercial El Triangle) realitzarà el sorteig del premi entre tots els 
participants que compleixin els requisits previstos en aquestes bases. 
 
CINQUENA.- COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR I ENTREGA DEL PREMI 
El sorteig dels regals es realitzarà el 25 d'Agost i es contactarà amb el / la 
guanyador / a a partir d'el dijous 27 d'agost de 2020 a través de missatge 
directe via mail o bé per telèfon. 
 
Aquesta informació es comunicarà oportunament al guanyador/a. 
Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 (Centre Comercial El 
Triangle) es reserva el dret de sol·licitar l’enviament de la còpia del DNI, com a 
acreditació de la direcció i edat del mateix, als efectes de remetre el premi 
obtingut. 
 
El premi atorgat és intransferible, és a dir, si es dona el cas que per qualsevol 
circumstància que els/les premiats/des no poguessin o no volguessin acceptar 
el premi o renunciessin al mateix, no es pogués contactar amb l’adreça 
facilitada, o no complís els requisits establerts en aquestes bases,  i fins i tot es 
donés el cas de no haver-hi participants, el premi es declararà desert.  
 
SISENA.- RECLAMACIÓ 
El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb 
aquesta promoció finalitzarà transcorreguts tres mesos des de la finalització del 
període promocional.  
 
SETENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES 
Els participants, només pel fet de participar en aquest concurs, accepten les 
seves bases i el criteri de Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 
(Centre Comercial El Triangle) en quant la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del desenvolupament de la mateixa. 
 
Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 (Centre Comercial El 
Triangle) podrà, en cas de detectar un ús fraudulent de la promoció, modificar 
aquestes bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per aconseguir 
el correcte funcionament del mateix.  
 
VUITENA.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 
L’empresa organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en cas de 
possibles pèrdues, deteriorament, robatori, mal funcionament de la xarxa 
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d’Internet, qualsevol circumstància i incorrecta transmissió de continguts, que 
impedeixi el normal desenvolupament de la promoció por causes alienes a 
l’empresa i especialment por actes externs de mala fe, així com a qualsevol 
tipus de reclamació por l’autoria sense consentiment per part del seu titular 
respecte el material presentat pels participants en aquesta promoció. 
 
NOVENA.- PARTICIPACIONS FRAUDULENTES 
La participació en el concurso de manera fraudulenta (ús de robots, sistemes 
no manuals, hacker, etc.) suposarà l’eliminació automàtica de la participació en 
el concurs, sense dret a qualsevol premi que hagi estat assignat en comissió 
de frau o engany. 
 
Sense perjudici de l’anteriorment mencionat, la voluntat de Comunitat de 
Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 (Centre Comercial El Triangle) és 
proporcionar un espai adequat a la finalitat d’aquest concurs, motiu pel qual es 
durà a terme un filtre en relació al contingut dels comentaris i imatges 
participants, estant facultat a no publicar aquesta imatge en funció del contingut 
de la mateixa, o bé s’observin les següents actituds: 
 

• Difamin, abusin o violin els drets legals de la resta d’usuaris, en relació a 
la publicitat i privacitat dels mateixos. 

• Discriminin, per raó de raça, sexe o religió opinions o comentaris 
realitzats per la resta d’usuaris. 

• Publiquin directament o a través de link continguts difamatoris, obscens, 
violents, burletes o ofensius per a terceres persones. 

• Violin els drets de Propietat Industrial o Intel·lectual. 

• Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin fer 
malbé o impedir el normal funcionament de la pàgina de Facebook. 
 

La constatació de qualsevol de les circumstàncies mencionades durant la 
promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en 
la promoció. 
 
 
 
DESENA. - CESSIÓ D’EXPLOTACIÓ D’IMATGE DEL GUANYADOR/A 
El guanyador/a autoritza a Comunitat de Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 
(Centre Comercial El Triangle) a reproduir i utilitzar les seves dades personals i 
la imatge en qualsevol activitat publicitària o promocional.  
 
El guanyador/a cedeix a Comunitat Propietaris de Plaça Catalunya 1-4 (Centre 
Comercial El Triangle) els drets necessaris per a la seva reproducció, ús, 
distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus d’activitat sobre les 
mateixes, tant en format electrònic, digital, paper o qualsevol altre tipus de 
suport tot i que limitat a l’ús en relació al concurs per temps limitat i per a tot el 
món, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici. 
 
 
ONZENA. -PROTECIÓ DE DADES 
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En compliment d’allò establert en la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, Associació Comerciants C.C. El Triangle (Centre 
Comercial El Triangle), l'informa que les dades recollides a través d'aquesta 
promoció seran tractades amb la finalitat de gestió i execució d'aquest 
esdeveniment, concurs o promoció, sent per tant la legitimació per al 
tractament de les dades personals el consentiment de l'interessat. Així mateix, 
l'informem que en cas de donar el seu consentiment a través de la casella 
habilitada a l'efecte, utilitzarem les seves dades amb la finalitat d'enviar per via 
postal i / o electrònica informació del seu interès sobre activitats, ofertes i 
promocions del centre comercial o els negocis instal·lats en el mateix, en 
aquest supòsit la legitimació per al tractament de les seves dades personals es 
basarà en el seu consentiment inequívoc. 
 
Finalment, informem que les dades recollides no se cediran a tercers excepte 
obligació legal o llevat que qui resulti premiat hagi autoritzat la publicació de les 
seves dades. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o 
oposició, així com els drets addicionals que li assisteixen a través de l'adreça 
de correu electrònic info@triangle.es, així com a través dels mitjans detallats a 
la informació addicional sobre la nostra política de privacitat que es poden 
consultar a l'adreça web http://www.eltriangle.es/legal/  

http://www.eltriangle.es/legal/

