
   
 

LOTERIA DE NADAL 2017   

BASES DEL SORTEIG 

 
ORGANITZADOR DEL SORTEIG: UNIÓ ESPORTIVA 
SANTBOIANA  
  
DESCRIPCIÓ: La Unió Esportiva Santboiana posarà a disposició dels seus 
socis, seguidors i aficionats, una participació de la Loteria de Nadal que es 
sortejarà el dia 22 de Desembre de 2.017.  
Així mateix, i en agraïment a la confiança mostrada, la Unió Esportiva 
Santboiana durà a terme el sorteig d'un vehicle entre tots aquells que hagin 
adquirit una butlleta de participació.  
  
ÀMBIT: L'àmbit de la promoció és tant per a socis, seguidors i aficionats de la 
Unió Esportiva Santboiana, com per a qualsevol persona que vulgui i obtingui 
la butlleta participativa.  
  
DATA: La durada de la promoció serà de des d l'1 de novembre de 2.017 fins 
al 21 de desembre de 2.017.  
El sorteig es durà a terme coincidint amb la loteria nacional del 22 de desembre 
de 2.017 (Loteria de Nadal), així com el Sorteig de l'ONCE del dia 22 de 
desembre de 2.017.  
  
PARTICIPACIÓ: Podran participar totes aquelles persones, majors d'edat, 
que hagin adquirit prèviament una butlleta de participació, previ pagament de 
5’00 € per cada butlleta adquirida. Dels 5’00 € pagats, el portador juga 2’50 € en 
la Loteria de Nadal i 2’50 € en el  sorteig d'un cotxe model NOU PANDA 1.2 
Pop 69 CV.  
  
PREMIS: El premi estarà distribuït en 2 parts: una participació 2’50 € del dècim 
de loteria número 21.921 que es juga en la Loteria de Nadal del dia 22 de 
Desembre de 2.017, i, per una altra, un cotxe model NOU PANDA 1.2 Pop 69 
CV el valor econòmic del qual és de 11.275’00 € PVP.  
  



   
Pel que fa a la participació en la Loteria de Nadal, el dipòsit i custòdia dels 
dècims anirà a càrrec de CaixaBank.  
  
El cotxe serà lliurat sense matricular, no incloent el premi, el cost de 
l'assegurança, l'impost municipal, així com tampoc qualsevol altres impostos o 
taxes que siguin aplicables, incloses les despeses i impostos derivats de la 
transmissió a l'agraciat.  
  
Així mateix, serà a compte i càrrec del premiat. l'import que correspongui a 
l'IRPF del premi, practicant la Unió Esportiva Santboiana, si s’escau, les 
retencions fiscals que procedeixin segons llei.  
  
El premi del cotxe no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic.  
  

MECANICA DE LA PROMOCIÓ: Per al sorteig del cotxe, la Unió 
Esportiva Santboiana posarà a la venda 12.000 butlletes del Sorteig de l'ONCE 
que van des del nº 00001 al 12.000, ambdós inclosos. En el cas que el número 
del sorteig no estigui entre les butlletes que estan a la venda, el premi quedarà 
desert.  

  
MECANICA DEL SORTEIG: El agraciat amb el cotxe serà el posseïdor 
d’aquella butlleta que contingui el número igual al que obtingui el primer premi 
del Sorteig de l'ONCE del dia 22 de Desembre de 2.017.  
  
El guanyador tindrà un termini de noranta dies naturals, a partir del dia del 
sorteig, per a comunicar a l'organització l'acceptació del premi i satisfer els 
imports tipificats en l'apartat de premis.  
  
Tanmateix, l'agraciat haurà de presentar, com a norma obligada, l'original de la 
butlleta, no sent vàlides ni fotocòpies, ni qualsevol altre document o acte 
encaminat a demostrar la possessió del mateix, què va ser lliurat quan va 
realitzar la compra de la participació.  
  
No seran vàlids els bitllets trencats, esmenats, incomplets o defectuosos, a 
decisió imparcial i obligatòria de l'organització.  
  
ASPECTES LEGALS: L'organitzadora del sorteig es reserva el dret a 
suspendre, modificar o anul·lar el mateix, per causes de força major o les que la 
mateixa organització consideri. En cas que no s'arribi a celebrar el sorteig, 
l'organització procedirà a la devolució de l'import dels bitllets venuts als 
compradors, pels conductes que, a aquest efecte, es determinin.  



   
  
L'organitzador queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués 
derivar de l'incompliment o compliment defectuós pels participants en el 
sorteig.  
  
L'organitzador no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, 
robatoris, retards o qualsevol altra circumstància a tercers que puguin afectar el 
desenvolupament del present concurs.  
  
  
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: Per a la resolució de qualsevol conflicte 
que es pogués produir en la   celebració   del present   sorteig, tant 
l'organitzador, el guanyador, així com tots els participants del mateix, renuncien, 
de forma expressa, a qualsevol fur que pogués correspondre i, expressament, es 
sotmeten als jutjats i tribunals de Sant Boi de Llobregat.  
  
La compra de butlletes de loteria comporta l'acceptació d'aquestes bases, per 
part del comprador.  
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