
BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ 
 

“CASA TEVA, EL TEU VI I SERGIO DALMA” 
 

Per participar en aquesta promoció, és fonamental acceptar en la seva totalitat aquestes bases legals (en endavant, les 
“Bases”). La participació de l'usuari en la promoció fa implícita l'acceptació de les Bases. 
 
1. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 
 
1.1. VINS I LICORS GRAU, SA (en endavant, “VINS I LICORS GRAU”), amb domicili social a Palafrugell (Girona), carrer 
Torroella, 163, amb NIF A17127630 i inscrita en el registre mercantil de Girona, volum 576, llibre 478, secció 3a, foli 123, 
full 8252, inscripció 1a, organitza una promoció dels productes de la marca Vins i Licors Grau que es comercialitzen a 
través del lloc web www.grauonline.com.  
 
1.2. VINS I LICORS GRAU podrà dur a terme la gestió i el desenvolupament de la Promoció pels seus propis mitjans, a 
través de la seva agència de comunicació comercial o amb la col·laboració de tercers. 
 
2. REQUISITS I LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓ 
 
2.1. S'admet la participació en la Promoció de qualsevol persona física major de divuit (18) anys i resident al territori 
peninsular d'Espanya que hi participi de conformitat amb el que es disposa en aquestes bases. Els residents a les illes 
Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, així com a Andorra en queden exclosos per motius d'organització i logística del 
premi. 
 
2.2. VINS I LICORS GRAU pot sol·licitar al guanyador de la Promoció que presenti el document nacional d'identitat o un 
document equivalent que demostri que és major d'edat. En cas de ser menor, se li denegarà l'entrega del premi. 
 
2.3. Queden expressament exclosos de participar a la Promoció: 
 

• Els menors d'edat, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 5/2018, del 3 de maig, de prevenció del consum de 

begudes alcohòliques en la infància i l'adolescència, que estableix la prohibició del consum i subministre de 

begudes alcohòliques als menors d'edat. 

 

• Les persones residents en els territoris indicats en el primer paràgraf d'aquest apartat. 

 

• Els treballadors i familiars directes de VINS I LICORS GRAU i d'aquelles entitats que participin en el 

desenvolupament i la producció de la Promoció o que hi estiguin vinculats. 

 

• Les persones incurses en alguna de les prohibicions a què fa referència l'article 6 de la Llei 13/2011, del 27 de 

maig, de regulació del joc. 

 

En el supòsit que resulti guanyadora de la Promoció alguna de les persones excloses de participar-hi, aquesta perdrà el 

dret a gaudir del Premi assignat, que es concedirà a la següent persona vàlida que reuneixi les condicions de participació. 

 
2.4. Si VINS I LICORS GRAU detecta alguna anomalia o sospita que un participant està impedint el desenvolupament 
normal de la Promoció alterant il·legalment el seu registre mitjançant procediments tècnics o informàtics a fi de falsejar 
la seva participació, podrà eliminar de manera unilateral la inscripció del participant en qüestió. 
 
3. DURADA 
 
3.1. La Promoció començarà el dia 6 de novembre de 2019 a les 20:00 hores i finalitzarà el dia 1 de desembre de 2019 
a les 23:59 hores (en endavant, el “Període de Participació”). 
 
3.2. No obstant això, per causes de força major o qüestions legals, VINS I LICORS GRAU podrà interrompre i/o finalitzar 
la Promoció de manera anticipada en qualsevol moment. 
 
4. PREMI: CONCERT PRIVAT DE SERGIO DALMA 
 
4.1. El premi consistirà en la celebració d'un concert privat de Sergio Dalma (en endavant, l'“Artista”) per a l'usuari 
guanyador en un entorn privat (en endavant, el “Concert” i/o el “Premi”). El concert serà enregistrat. 
 
4.2. En participar en la Promoció, els usuaris accepten que VINS I LICORS GRAU enregistri el Concert (i, per tant, la 
seva imatge) per a la seva posterior explotació, en la seva totalitat o mitjançant l'elaboració de diferents peces 
promocionals, sense límit temporal, territorial ni de mitjans i, especialment, a Internet. Tots aquells usuaris que no vulguin 
aparèixer a l'enregistrament hauran d'abstenir-se de participar en la Promoció. 
 
Així mateix, en inscriure's a la Promoció, els participants accepten que, si són escollits guanyadors, el gaudi del Premi 
pot implicar que el personal de VINS I LICORS GRAU amb el material tècnic necessari (personal tècnic, material 
d'enregistrament, etc.) i de l'Artista (músics, material de so, etc.) ocupin casa seva. Per tant, hauran de permetre l'accés 
a casa seva a l'equip de VINS I LICORS GRAU i de l'Artista, facilitar-los la feina i seguir les seves instruccions mentre es 
gaudeixi del Premi. A més, si el Concert se celebra a casa del guanyador, aquest haurà de subscriure amb VINS I LICORS 
GRAU el contracte corresponent, en què es desenvoluparan els termes i condicions de l'enregistrament i de la celebració 
del Concert. 
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4.3. En cap cas, el Premi no podrà ser objecte de cap canvi, alteració o compensació a petició del guanyador ni 
bescanviar-se pel seu contravalor econòmic. 
 
5. COM S'HI PARTICIPA? MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 
 
5.1. Per participar en la Promoció durant el Període de Participació, caldrà accedir al lloc web www.grauonline.com, 
comprar-hi algun dels seus productes i emplenar el formulari de registre que inclou la Promoció.  
 
5.2. Un cop finalitzat el procés d'inscripció en la Promoció, l'usuari rebrà un correu electrònic en què se li confirmarà la 
recepció corresponent. 
 
5.3. Un cop finalitzat el Període de Participació, els participants rebran un correu electrònic amb les instruccions relatives 
a l'enregistrament i enviament d'un vídeo en què hauran d'exposar els motius pels quals consideren que Sergio Dalma 
ha d'anar a casa seva a oferir-los un concert privat. En aquest correu electrònic s'informarà dels requisits tècnics (format, 
durada, etc.) que haurà de tenir el vídeo, la forma d'enviament i el termini, que s'estima que serà del 3 al 12 de desembre 
de 2019. 
 
Quan l'usuari participant hagi enviat el vídeo, rebrà un nou correu electrònic en què se li confirmarà la recepció. 
 
5.4. VINS I LICORS GRAU no compartirà amb tercers ni difondrà els vídeos enviats pels participants a la Promoció. 
Aquests s'utilitzaran únicament i exclusivament per seleccionar el guanyador del Premi i s'eliminaran tres (3) mesos 
després de la finalització de la Promoció, tret que per al compliment de les obligacions legals de VINS I LICORS GRAU 
se'n requereixi la conservació durant un període de temps superior. 
 
5.5. Cada usuari podrà participar una (1) sola vegada a la Promoció, independentment del nombre de compres que faci 
durant el Període de Participació. Es prohibeix la creació de múltiples comptes. Qualsevol usuari que faci servir diferents 
comtes per participar més d'una vegada a la Promoció en quedarà desqualificat i no podrà optar al Premi. Igualment, es 
desqualificaran tots els usuaris participants que n’estiguin exclosos de conformitat amb la clàusula segona d'aquestes 
bases.  
 
6. ELECCIÓ DEL GUANYADOR 
 
6.1. Un cop finalitzat el període d'enviament dels vídeos a què es fa referència a l'apartat 5.3 anterior, VINS I LICORS 
GRAU procedirà a visionar-los i, juntament amb l'Artista, seleccionarà el guanyador de la Promoció. 
 
Per tant, en aquesta Promoció hi haurà un (1) sol guanyador. 
 
6.2. La selecció del guanyador es farà entre els dies 13 i 22 de desembre de 2019, aproximadament.  
 
6.3. Un cop finalitzat el període de selecció del guanyador, VINS I LICORS GRAU es posarà en contacte amb el 
guanyador per correu electrònic i s'hi coordinarà per organitzar i celebrar el Concert. Així mateix, el nom del guanyador 
es publicarà a les xarxes socials de VINS I LICORS GRAU. Per tant, els usuaris participants accepten que el seu nom 
es publiqui a les xarxes socials amb aquesta finalitat si resulten escollits guanyadors de la Promoció. 
 
6.4. Si el guanyador no contesta en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de l'enviament del correu electrònic, VINS 
I LICORS GRAU podrà adjudicar el Premi a un altre participant o declarar-lo desert. 
 
7. GAUDI DEL PREMI: CELEBRACIÓ DEL CONCERT 
 
7.1. El Concert es durà a terme a l'habitatge del guanyador, sempre que aquest disposi d'un espai mínim i adequat per a 
la realització del Concert a criteri de VINS I LICORS GRAU. Si VINS I LICORS GRAU considera més oportú utilitzar un 
altre espai, VINS I LICORS GRAU buscarà una sala o un local propers a l'habitatge del guanyador per celebrar-hi el 
Concert. 
 
7.2. El Concert es realitzarà entre els dies 27 i 30 de gener de 2020, en una franja horària compresa entre les disset (17) 
hores i les vint-i-una (21) hores. L'hora límit de finalització serà les vint-i-dues (22) hores. La durada aproximada del 
Concert serà de vint (20) minuts. VINS I LICORS GRAU i el guanyador acordaran aquests aspectes en funció de la 
disponibilitat de l'Artista durant aquest període de temps.  
 
7.3. L'usuari guanyador podrà convidar al Concert fins a un màxim de vint (20) persones, menors d'edat exclosos. No 
obstant això, VINS I LICORS GRAU es reserva el dret de limitar el nombre de convidats del guanyador en funció de la 
capacitat o l'aforament de l'espai en què se celebri el Concert i amb la finalitat de garantir el bon desenvolupament de 
l'enregistrament. Tots els convidats de l'usuari guanyador hauran de signar el document de cessió de drets que VINS I 
LICORS GRAU els entregarà. El guanyador es compromet a informar-los d'aquesta obligació abans de la celebració del 
Concert, amb la finalitat que aquelles persones que no vulguin sortir a l'enregistrament s'abstinguin d'assistir-hi. 
 
7.4. Per garantir el bon fi de l'enregistrament del Concert, VINS I LICORS GRAU es reserva el dret d'admissió al Concert 
i la facultat d'expulsar aquells usuaris que manifestin una conducta no adequada o perjudicial per al seu correcte 
desenvolupament i enregistrament. 
 
8. DRETS D'IMATGE I DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

8.1. El guanyador del Premi autoritza expressament que VINS I LICORS GRAU, pels seus propis mitjans o a través de 

tercers, fixi, capti i reprodueixi la seva imatge i/o veu per qualsevol mitjà audiovisual, sonor i/o fotogràfic, durant la 

celebració del Concert, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb la Promoció. Així 
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mateix, autoritza la incorporació i l'explotació de la seva imatge i els elements que aquesta inclogui a les peces 

promocionals que continguin aquests enregistraments i/o fotografies, sense límit temporal, territorial i/o de mitjans. 

 

A més, l'usuari guanyador autoritza VINS I LICORS GRAU a utilitzar el seu nom i cognoms en les activitats indicades 

anteriorment. 

 

Si durant la celebració del Concert el guanyador desenvolupa alguna obra i/o prestació protegida, aquest cedeix a VINS 

I LICORS GRAU els drets de fixació, reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la modalitat de posada a 

disposició) i transformació que se'n derivin per a la seva explotació mundial a través de qualsevol de les modalitats, 

suports, formats i/o mitjans de difusió i, fins i tot, la seva entrada al domini públic de manera relacionada amb la Promoció. 

 

8.2. No obstant el que es preveu a l'apartat 7, el guanyador es compromet a subscriure tots els documents que siguin 

necessaris per poder explotar de manera correcta i pacífica l'enregistrament del concert resultant del Premi d'aquesta 

Promoció i, especialment, el document de cessió de drets que VINS I LICORS GRAU li facilitarà en comunicar-li la seva 

condició de guanyador de la Promoció. 

 

8.3. El guanyador coneix i accepta que una revocació del consentiment per aparèixer en aquestes peces promocionals 

ocasionaria danys i perjudicis greus a VINS I LICORS GRAU. En cas de produir-se, el guanyador hauria d'indemnitzar 

l'empresa. 

 

9. PROTECCIÓ DE DADES 
 
9.1. Qui és el responsable del tractament de les dades dels participants? 

 

• Identitat: VINS I LICORS GRAU, SA - NIF: A17127630 

• Adreça postal: Carrer de Torroella, 163, 17200. Palafrugell (Girona) 

• Telèfon: +34 972301835 

• Adreça electrònica: promosergio@grauonline.com 

• Delegat de protecció de dades (“DPD”): Jordi Grau Segarra 

 

9.2. Amb quina finalitat tracta VINS I LICORS GRAU les dades dels participants? 

 

VINS I LICORS GRAU tracta la informació i les dades personals que facilitin els participants amb la finalitat de gestionar 

la Promoció, en el sentit d'identificar els usuaris participants, seleccionar el guanyador i gestionar l'entrega del Premi. 

 

Durant quant temps VINS I LICORS GRAU conservarà les dades dels participants? 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la Promoció i fins a tres (3) mesos després de la 

prestació del Premi, tret que existeixi l'obligació legal de conservar-los durant més temps. Un cop transcorregut aquest 

període de temps, les dades personals s'eliminaran. 

 

No obstant això, les dades personals del guanyador es conservaran mentre duri el període autoritzat perquè s'utilitzi la 

seva imatge en el vídeo que es faci del concert (Premi). 

 

9.3. Amb quina legitimitat tracta VINS I LICORS GRAU les dades dels participants? 

 

La base legal per al tractament de les dades personals dels participants és el consentiment exprés que presten en 

participar en la Promoció. 

 

Els participants que no consentin el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat 8.2 no podran 

participar en la Promoció. 

 

9.4. A quins destinataris es comunicaran les dades dels participants? 

 

Les dades dels participants es comunicaran únicament i exclusivament a les entitats encarregades de gestionar la 

Promoció i/o l'entrega del Premi. 

 

Les dades no se cediran ni transferiran a tercers, tret que s'obligui legalment a fer-ho. 

 

9.5. Quins són els drets dels participants quan faciliten les seves dades a VINS I LICORS GRAU? 

 

Els participants tenen dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de les seves 

dades personals, així com qualsevol altre dret reconegut per la legislació vigent. Per fer-ho, s'han de dirigir per escrit al 

DPD de VINS I LICORS GRAU a través de l'adreça postal o electrònica que figura a l'apartat 9.1. 

 

Així mateix, els participants tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 

especialment si no estan satisfets amb l'exercici dels seus drets. Els participants poden posar-se en contacte amb aquesta 

autoritat a través del lloc web www.aepd.es. 
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9.6. Els participants garanteixen l'autenticitat de totes les dades que comuniquin i facilitin, i es comprometen a mantenir-

les actualitzades. A més, són responsables de tots els danys i perjudicis que es poguessin derivar de la seva inexactitud 

o falsedat. Si es comuniquen dades personals falses, VINS I LICORS GRAU tindrà el dret a desqualificar el guanyador 

per participar en la Promoció i disposar del Premi corresponent. 

 

10. RESERVES I LIMITACIONS 
 

10.1. VINS I LICORS GRAU no es responsabilitza de possibles errors, anomalies, incidències i successos de qualsevol 

tipus relacionats amb el servei, programa informàtic o connectivitat que puguin afectar el funcionament de la Promoció 

(per exemple, la impossibilitat de registrar algun participant), tampoc de les incidències que s'originin en supòsits de força 

major, ni de supòsits de força major derivats de causes com ara avaries a la xarxa informàtica, elèctrica, etc. provocats 

per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per un funcionament deficient de les companyies 

subministradores d'aquests serveis.  

  

VINS I LICORS GRAU no es considerarà responsable de la pèrdua indirecta de connexió ni del seu mal funcionament 

durant la participació, independentment del motiu que ho provoqui.  

  

10.2. VINS I LICORS GRAU tampoc no es fa responsable de la impossibilitat de registrar algun participant a causa d'un 

error en la recollida de dades personals com a conseqüència duna escriptura inintel·ligible, incompleta, errònia o falsa.  

  

10.3. Qualsevol ús abusiu o fraudulent de l'aplicació, suport, programa informàtic o lloc web a través del qual l'usuari 

participi en la Promoció provocarà la conseqüent desqualificació del participant a la Promoció. Si aquest ús indegut (amb 

o sense intenció de frau) provoca el mal funcionament de la Promoció, VINS I LICORS GRAU queda exonerada de tota 

responsabilitat i pot anul·lar la Promoció. En qualsevol cas, VINS I LICORS GRAU es reserva el dret d'exercir les accions 

legals oportunes. 

 

10.4. En relació amb els materials que els participants puguin trametre a VINS I LICORS GRAU per participar en la 

Promoció (entre altres, les dades personals i els vídeos a què es fa referència a l'apartat 5.3), VINS I LICORS GRAU es 

reserva el dret d'eliminar i/o destruir directament qualsevol material de qualsevol tipus que, segons el seu criteri, 

constitueixi o representi una conducta, un pensament o una activitat il·legals; sigui contrari a la dignitat, al respecte i als 

drets de les persones; la difusió del qual pugui infringir drets de tercers o, en general, la temàtica del qual no consideri 

apropiada per a la Promoció.  

 

10.5. VINS I LICORS GRAU no assumeix cap responsabilitat pels incidents que es poguessin produir durant el gaudi del 

Premi, inclosos els trasllats al lloc de celebració del Concert. El guanyador, per tant, eximeix a VINS I LICORS GRAU de 

qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudici que pugui patir durant el gaudi del Premi objecte 

d'aquesta Promoció. 

 

10.6. VINS I LICORS GRAU es reserva el dret de suspendre, aplaçar o cancel·lar la Promoció de manera total o parcial 

—sense que aquesta suspensió, aplaçament o cancel·lació impliqui cap responsabilitat per part de VINS I LICORS 

GRAU—, comunicant-ho tan aviat com sigui possible als usuaris i participants que ja hi hagin pres part.  

 

11. ACCEPTACIÓ, DIPÒSIT I CONTACTE 

 

11.1. La participació en aquesta Promoció implica l'acceptació d'aquestes Bases per part dels participants, així com el 

criteri de VINS I LICORS GRAU quant a la resolució de qualsevol qüestió que se'n derivi.  

 

Amb la finalitat de redundar en el bon fi de la Promoció i sempre que amb aquesta acció no incompleixi la Llei, VINS I 

LICORS GRAU es reserva el dret de modificar les Bases en qualsevol moment si les circumstàncies ho requereixen. Un 

cop anunciada la modificació en qüestió, aquesta entrarà en vigor, sense que els participants puguin fer cap reclamació 

a VINS I LICORS GRAU per aquest fet. 

 

Si el participant manifesta el contrari, quedarà exclòs de la Promoció i VINS I LICORS GRAU quedarà alliberada del 

compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 

 

11.2. Aquestes Bases estaran disponibles en tot moment a www.grauonline.cat/promocions/concurs-sergio-dalma i a 
www.grauonline.es/promociones/concurso-sergio-dalma. A més, es dipositaran a la Notaría de Serrano 1 Notarios, amb 

seu a Madrid, carrer Serrano, 1, planta 2a dreta, i els participants les podran consultar a Ábaco, l'arxiu notarial de bases 

de concursos del Consejo General del Notariado de España (http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-

notario/abaco). 

 

11.3. Els participants poden contactar amb els organitzadors de la Promoció a través de les pàgines indicades 

anteriorment o de l'adreça electrònica promosergio@grauonline.com.  

 

12. RECLAMACIONS DELS PARTICIPANTS 

 

12.1. Els participants i qualsevol persona que pugui veure's afectada per l'actuació de VINS I LICORS GRAU en aquesta 

Promoció poden presentar les seves queixes i/o reclamacions dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces següents: 
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• promosergio@grauonline.com  

• Carrer de Torroella, 163, 17200. Palafrugell (Girona) 

 

12.2. Els usuaris tindran un termini de tres (3) mesos des de la data de celebració de la Promoció per trametre les seves 

reclamacions. 

 

12.3. VINS I LICORS GRAU acusarà rebut de la reclamació de l'usuari en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de 

la seva recepció, s'hi pronunciarà en el termini màxim d'un (1) mes des de la data en què l'hagi rebut a l'adreça establerta 

i ho comunicarà a l'usuari que l'hagi presentat. 

 

13. NUL·LITAT I INEFICÀCIA 

 

13.1. En cas que qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent consideri que alguna disposició o disposicions 

d'aquestes Bases són nul·les o no aplicables, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o no aplicació no afectarà la 

resta de les condicions d'aquestes Bases. 

 

13.2. El no exercici o execució, per part de VINS I LICORS GRAU, de qualsevol dret o disposició continguts en aquestes 

Bases no significarà que hi renunciï, tret que així ho reconegui i ho acordi per escrit. 

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

 

14.1. La interpretació i el compliment d'aquestes Bases es regirà pel que es disposa en les seves clàusules; tot allò no 

previst quedarà regit pel que s'estableix en la legislació espanyola vigent que resulti d'aplicació.  

 

14.2. VINS I LICORS GRAU i els participants a la Promoció renuncien expressament a la jurisdicció pròpia que els pugui 

ser aplicada i, en el cas d'haver de resoldre qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de les Bases o de la celebració 

o resultat de la Promoció, queden sotmesos a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
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