
 

1 

 

BASES DE LA PROMOCIÓ “PADDOCK” 
DEL CIRCUIT DE BARCELONA – CATALUNYA  

 
 
PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA, ÀMBIT TERRITORIAL, TEMPORAL I 
PARTICIPANTS  
L’entitat mercantil CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L., en endavant (CIRCUIT DE BARCELONA 
CATALUNYA) amb domicili a Mas “La Moreneta”, Apartat de Correus, 27, 08160 Montmeló 

(Barcelona), i proveïda de CIF número B-08282626, realitzarà una promoció sota la 
modalitat de “sorteig gratuït”, dirigida a totes les persones, majors de 18 anys, que 
hagin adquirit una entrada per al Gran Premi de Catalunya de MotoGP 2018 fins al 
11 de febrer de 2018 a les 23:59h. 

 
SEGONA.- PREMI 
Els premis de la present promoció són els següents: 
 

1. 10 Invitacions dobles amb accés al Paddock per tot el cap de setmana del Gran Premi 
de Catalunya MotoGP, 2018. 
 

S’efectuarà el sorteig en base a les comandes fetes i es donarà per finalitzat un cop exhaurits 
els premis assignats a aquesta promoció. No hi haurà límit d’entrades per comanda.  
 
El premi estarà subjecte a les retencions i pagaments a compta que determini la normativa 
tributària.  
 
El cost total aproximat dels premis subjectes a sorteig és de 1.000 (IVA inclòs),  
 
El import del premi unitari és de 50 Euros 
 
Circuit de Barcelona-Catalunya es reserva la possibilitat de modificar aquest premi per un 
altre de característiques o valor similar en cas de força major.   
 
TERCERA.- MECÀNICA 
Podran participar a la present promoció totes les persones, majors de 18 anys, que hagin 
adquirit una entrada per al GRAN PREMI DE CATALUNYA DE MOTOGP 2018 del Circuit de 
Barcelona-Catalunya.  
 
QUARTA.- SORTEIG 
Es triarà el guanyador/s, així com un (1) suplent, per al cas d’identificació incomplerta o 
incorrecte de l’agraciat, així com renuncia de l’agraciat o impossibilitat de localitzar-lo en 
un termini màxim de 3 dies a partir de la data del sorteig, que se celebrarà el dia 6 de abril 
de 2018,  reservant-se l’entitat mercantil organitzadora la possibilitat de modificar aquesta 
data i/o hora a la seva conveniència, sempre que sigui per causes justificades.  
 
CINQUENA.- CONSULTA DE LES BASES  
Els participants podran consultar les instruccions i la normativa de la present promoció a la 
pàgina web www.circuitcat.com 
 
 
 
SISENA.- MODIFICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI  
El lliurament del premi es notificarà el mateix dia del sorteig (6 d’abril de 2018), que es 
realitzarà a la Notaria de “La Roca del Vallès”, carrer Lope de Vega, 7, baixos.       
 
En cas de no localitzar a l’agraciat en el termini de 3 dies a partir de la data del sorteig o no 
acceptar el premi,  s’assignarà el premi, per l’ordre d’extracció, al reserva.    
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En el cas de que el premi no s’assigni un cop esgotades les reserves, es declararà desert.    
 
SETENA.- DESQUALIFICACIÓ DE PARTICIPANTS I PREMIS DESERTS     
Circuit de Barcelona-Catalunya es reserva la possibilitat de declarar les participacions nul·les 
i el premi desert en el cas de que es cometi frau per part dels participants en els terminis 
recollits en les bases precedents, i el premi en conseqüència, desert en el cas de que atempti 
contra algun dels drets reconeguts en la Constitució i Legislació Vigent.   
 
VUITENA.- INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ   
Els participants en la present promoció haurà d’atendre’s a les instruccions que podés cursar, 
en el seu cas, Circuit de Barcelona-Catalunya, podent contactar amb el Circuit de Barcelona-
Catalunya via correu electrònic a marketing@circuitcat.com. 
 
NOVENA.- CANVI DE PREMI  
El premi objecte de la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o 
compensació econòmica a demanda del guanyador.     
 
DESENA.- CESSIÓ UTILITZACIÓ NOM I IMATGE  
Els guanyadors del premi de la present promoció autoritzen a Circuit de Barcelona-Catalunya 
per utilitzar publicitàriament els seus noms i imatges en el material publicitari relacionat 
amb la present promoció, sense cap contraprestació econòmica.  
 
ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES 
La participació a la present promoció suposa l’acceptació de les presents bases, així com el 
criteri de Circuit de Barcelona-Catalunya en la resolució de qualsevol conflicte que podés 
generar la interpretació de les mateixes.   
 
DOTZENA.- RECLAMACIÓ 
El termini de reclamacions de la present promoció finalitza passades 48 hores des de la data 
de finalització del període promocional.   
 
TRETZENA.- RESPONSABILITAT  
Circuit de Barcelona-Catalunya no es responsabilitza de les possibles pèrdues, detriments, 
robatoris, retards o qualsevol altre circumstància imputable a tercers que pogueren afectar 
a la present promoció.  
En cap cas Circuit de Barcelona-Catalunya serà responsable dels serveis que qualsevol altre 
entitat amb la que aquesta col·labori presti al guanyador com a conseqüència del premi 
entregat, a aquests efectes assumiran qualsevol responsabilitat derivada del gaudiment del 
premi obtingut eximint a Circuit de Barcelona-Catalunya de qualsevol dany o perjudici que 
podés sorgir com a conseqüència del gaudiment del mateix.    
 
CATORZENA.- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ  
No podran participar en la present promoció els treballadors del Circuit de Barcelona-
Catalunya ni de cap de les empreses que intervinguin en aquesta promoció, així com tampoc 
familiars (de tercer o inferior grau per consanguinitat o afinitat) d’aquests i els menors de 
18 anys.    
 
QUINZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL        
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (en endavant LOPD) i la Llei 3/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la 
Informació i de Comerç Electrònic, els hi informem que les dades de caràcter personal que 
ens proporcioni seran recollides i incorporades en un o varis fitxers de Circuit de Barcelona-
Catalunya, amb domicili social a Mas “La Moreneta”, Apartat de Correus 27, 08160 
Montmeló (Barcelona) i proveït de CIF B-08282626 (en endavant RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT). Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació 
en la promoció a la qual s’està registrant. Els hi informem que les seves dades personals seran 
utilitzades per enviar, via correu postal o per medis electrònics, com són el correu electrònic 
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i/o SMS, informació necessària per a la seva participació en la referida promoció i també per 
dur a terme altres tractaments que siguin necessaris pel seu desenvolupament, com poden 
ser la publicació del nom i la imatge dels participants guanyadors de les promocions en la 
pàgina web:  http://circuitcat.com. 
 
D’acord amb la LOPD, vostè té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, 
així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Vostè podrà exercitar aquests drets 
enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: CIRCUITS DE 
CATALUNYA, S.L., a l’adreça abans citada i a l’atenció del Departament de Protecció de 
Dades.   
 
SETZENA.- FISCALITAT 
Al premi de la present promoció, li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la 
qual s’aprova el Impost sobre la Renda de Persones Físiques i de modificació parcial de les 
Lleis sobre els Impostos de Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el patrimoni; el 
Reial Decret 439, de 30 de març, pel que s’aprova el seu Reglament i les seves modificacions 
posteriors; el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit, en la seva Disposició final 
Segona punt 4; Disposicions Transitòries Primera i Tercera de la Llei 13/2011 de 27 de maig, 
de Regulació del Joc; la disposició addicional primera de la Llei 25/2009, de 22 de desembre 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de servei i el seu exercici, i l’article 48, apartat 6 i 7, número 12 de la Llei 13/2011, 
de 27 de maig de Regulació del Joc i el procediment per a la seva presentació telemàtica i 
altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament, per tant, si s’escau, 
correspondrà a l’entitat mercantil Circuit de Barcelona-Catalunya la realització de l’ingrés a 
compta o la pràctica de la retenció procedent, del Impost sobre la Renda de Persones Físiques 
(en endavant IRPF). La quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada 
pel guanyador en el moment de l’acceptació del premi.   
 
No obstant, Circuit de Barcelona-Catalunya no es responsabilitzarà dels impostos que puguin 
sorgir en la declaració del Impost sobre la Renda de l’agraciat en el exercici corresponent, al 
incorporar a la base imposable general del seu IRPF les rendes imputables per motiu del 
premi, d’acord amb les regles de valoració del tribut.   
 
A aquest efecte Circuit de Barcelona-Catalunya aportarà el corresponent certificat de 
retencions i ingressos a compta del IRPF.     
 
Per al cas de que l’agraciat no fos de nacionalitat espanyola, haurà d’acreditar la seva 
condició de resident no espanyol, aportant en el moment de l’acceptació del premi, el 
corresponent certificat de residencia fiscal del seu país de procedència, en cas de no acreditar 
aquesta condició se li aplicarà una retenció en concepte de IRPF del 25% del valor total del 
premi, i la quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada pel guanyador en el 
moment de l’acceptació del premi.     
 
DISETENA.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE     
La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. 
Circuit de Barcelona-Catalunya i els participants en el sorteig, amb renuncia expressa al seu 
propi fur, que en el seu cas, els hi fos aplicable, es sotmeten en quan es refereix a la resolució 
de qualsevol controvèrsia que podés derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del 
Sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, 
en el qual serà d’aplicació allò que la Llei estableixi.   
 
DIVUITENA.- DIPÒSIT DE LES BASES  
Les bases de la present promoció es troben depositades i protocol·litzades davant del Notari 
del Il·lustre Col·legi de Barcelona el Sr. José Luis Criado Barragán, amb despatx a (08430) La 
Roca del Vallès, carrer Lope de Vega, 7 baixos, i estaran a disposició de qualsevol persona 
que desitgi consultar-les a la pàgina web www.circuitcat.com. 
 

http://circuitcat.com/
http://www.circuitcat.com/

