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LOTERIA DE NADAL DEL GREMI DE REFORMES 
D’INTERIORS,CUINES I BANYS DE CATALUNYA NADAL 2020-21 

El Gremi de Reformes d´interiors, cuines i banys de Catalunya, posa a la venda les participacions de La 
Grossa de Cap d’Any. 

Cada participació té un cost de 2,50 € i estan distribuïts de la següent manera: 

Es juguen 2,00 € a 4 números de La Grossa de Cap d’Any, amb la següent distribució: 

0,50 € al número 19.699 

0,50 € al número 21.827 

0,50 € al número 34.888 

0,50 € al número 71.314 

Es juguen 0,50 € en el sorteig organitzat pel Gremi de Reformes d´interiors, cuines i banys de Catalunya 
d’una Panera de Nadal.  

S’estableixen les següents Bases per a cada un d’aquests sortejos. 
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BASES DEL SORTEIG DE LA PARTICIPACIO A LA GROSSA DE CAP 
D’ANY DEL SORTEIG 31 DE DESEMBRE de 2020 

 

PRIMERA. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
L’Àmbit del sorteig es Autonòmic. 

SEGONA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
Podrà participar en el sorteig, tota persona que hagi comprat sigui posseïdora d’una participació. Que sigui 
major d’edat i capacitada legalment. 

TERCERA. SORTEIG I GUANYADOR 
Cada participació juga 2,00 € en quatre números de La Grossa de Nadal, distribuïts de la següent manera: 

0,50 € al número 19.699 

0,50 € al número 21.827 

0,50 € al número 34.888 

0,50 € al número 71.314 

Es juguen 0,50 € en el sorteig organitzat pel Gremi de Reformes d´interiors, cuines i banys de Catalunya 
d’una Panera de Nadal.  

QUARTA. DIPOSITARI DE LA LOTERIA 
La Grossa de Campdorà. Can Barceló de Campdorà Carretera de Palamós S/N. 17461 Campdorà 
(Girona) 972 218 995 – 622 500 180 info@lagrossacatalana.com https://lagrossacatalana.es/ 

CINQUENA. PAGADOR 
En cas de premis inferiors o iguals a 5 euros, el pagador serà el mateix Gremi de Reformes d´interiors, 
cuines i banys de Catalunya. 

En cas de premis superiors a 5 euros, el pagador serà el mateix dipositari, a través de transferències 
bancàries. 

 

BASES DEL SORTEIG DE LA PANERA DE NADAL DEL GREMI 

El Gremi de Reformes d´interiors, cuines i banys de Catalunya, realitza un sorteig d’una panera de Nadal 

PRIMERA. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
L’Àmbit del sorteig es Nacional. 

SEGONA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
Participarà en el sorteig, tota persona que hagi comprat o sigui posseïdora d’una participació. Que sigui 
major d’edat i capacitada legalment. 

TERCERA. DESCRIPCIÓ DEL PREMI 
El premi serà una panera de Nadal valorada entre 200€ i 300€. 

mailto:info@lagrossacatalana.com
https://lagrossacatalana.es/
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QUARTA. SORTEIG I GUANYADOR 
La participació guanyadora, serà la que surti del sorteig que farà el Gremi a les seves oficines, convidant a 
tots aquells que vulguin assistir-hi, amb data 18/12/2020 a les 10:00 hores, coincidint el número amb el 
numero de la participació. 

El Gremi es reserva el dret de modificar la data d’aquest sorteig, en tal cas, es publicaria a la web, xarxes 
socials del Gremi i es faria extensiu per mail als Agremiats.  

CINQUENA. PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI 
El Gremi comunicarà en tot moment, el número guanyador de la Panera. La comunicació serà a través de 
la web, xarxes socials i mailing als Agremiats. 

SISENA. ENTREGA DE LA PANERA 
El Gremi farà entrega de LA PANERA a la persona, major d’edat i capacitada legalment, mitjançant 
presentació de la participació premiada, a les oficines del GREMI DE REFORMES D´INTERIORS, 
CUINES I BANYS DE CATALUNYA, a la Plaça Letamendi nº2, 1er, 08007 Barcelona. (prèvia trucada per 
concretar dia i hora) 

La Panera, es podrà recollir el mateix dia 18/12/2020 si al guanyador li va bé, si no, tindrà temps fins el dia 
31/01/2021 

En el cas que el guanyador no passi a recollir el premi dins les dates acordades, es perdrà 
automàticament el dret al mateix. En aquest cas, el Gremi optarà per realitzar un nou sorteig a les seves 
oficines, convidant a tots aquells que vulguin assistir-hi. Publicant la data d’aquest a la web del Gremi, 
xarxes socials i per mail a tots els Agremiats. 

La persona guanyadora, i/o establiment Agremiat que l’hagi distribuït (en el cas que no siguin la mateixa 
persona) autoritzen al Gremi de Reformes d´interiors, cuines i banys de Catalunya a reproduir i utilitzar el 
seu nom i cognom i imatge, a qualsevol activitat relacionada amb el sorteig que ha resultat guanyador, 
sense que aquesta utilització li confereixi cap dret de remuneració o benefici. 

SETENA. PARTICIPACIÓ 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions del 
Gremi en tant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig.   

VUITENA. CESIÓ DEL PREMI 
Els premis del present sorteig, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació 
econòmica a petició del guanyador. 
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