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BASES MEDILOT 

 

PRIMER: OBJECTE 

La present rifa està organitzada per el Club Esportiu Mediterrani, amb CIF G-08480378 
amb domicili en C/Begur 44-52 de Barcelona i domicili a l’efecte de notificacions 
d’aquest. 
Constituïda per temps indefinit mitjançant document privat de data de 3 de juliol de 
1931; inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el 
número d’inscripció 960 de la secció primera amb data 25 de juny de 1982, constitueix 
com l’única garant de la disponibilitat dels premis i com l’única obligada al lliurament 
dels béns al guanyador de la rifa. 

El benefici de la rifa es destinarà íntegrament als fins socials de l’entitat acollida al 
règim fiscal de la Llei 49/2002, incloent aquests “el sosteniment del Club i al foment i 
desenvolupament de la pràctica esportiva de les seccions del Club”. 

SEGON: ÀMBIT I DURADA 

L’àmbit territorial del sorteig és nacional. 
La venda dels bitllets es realitzarà de manera presencial en la recepció del Club 
assentat en C/Begur 44-52, i de Regent Mendieta 14 de Barcelona. 
Les seccions corresponents del Club (Waterpolo i Natació) també realitzessin la venda 
dels bitllets. 

La promoció i la venda de bitllets s’iniciarà el dia posterior a l’autorització de la 
celebració d’aquesta rifa i finalitzarà a les 24.00h del dia 21 de desembre de 2021 o en 
acabar-se les existències dels bitllets. 

Es posaran en circulació DEU MIL (10.000) bitllets, numerats del 0000 al 9999, tots dos 
inclusivament a raó d’un número per a cada bitllet. 

Els bitllets es posaran a la venda de 10 (deu €) euros cadascun. 

TERCER: DESCRIPCIÓ DEL PREMI 

El premi de la rifa consisteix en una cistella valorada en 20.000€. 
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QUART: PARTICIPANTS 

Participaran en el sorteig totes aquelles persones que hagin adquirit un bitllet de 
participació previ pagament de DEU (10) EUROS. 

Tenen prohibida la participació en aquesta rifa, els menors d’edat i els incapacitats 
legalment. 

CINQUÈ: SELECCIÓ DEL GUANYADOR 

En el sorteig participaran tots aquells bitllets que hagin estat venuts fins a les 24.00h 
del 21 de desembre de 2021 i el guanyador es correspondrà amb el número que 
coincideixi amb la terminació dels últims 4 números del número guanyador del primer 
premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria Nacional del Vint-i-dos de desembre de 
2021. 
La publicació dels resultats del sorteig es farà a la web 
www.clubesportiumediterrani.com i es publicarà a la instal·lació de Josep Vallés i 
Regent Mendieta. 

SISÈ: LLIURAMENT DEL PREMI 

El dret del premi caduca el 5 de febrer de 2022. 

Si no aparegués el bitllet agraciat en aquest termini, el premi passarà a ser el bitllet 
que contingui el número del segon premi d’aquest sorteig amb un termini per a 
reclamar-lo fins al 20 de febrer de 2022. 
Passat aquest termini, el premi correspondrà al número que contingui el tercer premi 
del mateix sorteig amb un termini per a reclamar-lo fins al 7 de març de 2022. 
Una vegada transcorregut aquest termini sense tal comunicació, el dret al premi 
quedarà cancel·lat. 
Així mateix, si transcorreguts 76 dies naturals des de la data del sorteig, no s’hagués 
pogut lliurar el premi a l’agraciat per causes alienes a la voluntat de l’organitzadora, 
aquest perdrà el seu dret a aquest. 

Si el bitllet corresponent al número premiat no s’hagués venut, el titular del premi no 
reclamés el mateix o no fos possible el lliurament dins dels terminis establerts, el 
premi objecte d’aquest sorteig quedarà sota la titularitat de l’organitzadora. 

El premi es lliurarà en les instal·lacions del Club de Josep Vallés, en c/Begur 44-52 de 
Barcelona, prèvia presentació davant l’organitzadora del bitllet original sense 
desperfectes en el mateix que facin dubtar de la seva procedència. 
No tindran validesa o seran nuls bitllets que presentin ratllades, manipulacions o 
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esmenes o que estiguin trencats totalment o parcialment. L’organització podrà esperar 
per al lliurament del premi al fet que finalitzin els terminis per a la comunicació de 
l’acceptació del premi als fins d’assegurar que el bitllet premiat és original i no es 
tracta de cap falsificació. 

SETÈ: FISCALITAT 

Club Esportiu Mediterrani està obligada a practicar els ingressos en el Tresor, en 
concepte de pagament a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
corresponent al perceptor, que es derivin de la normativa vigent a cada moment per a 
aquest impost. El premi que es lliura és considerat un guany patrimonial que tributa en 
base general de la renda. 

VUITÈ: PUBLICITAT 

L’acceptació del premi per part del guanyador implicarà necessàriament que autoritza 
l’organitzadora a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge en el material publicitari 
relacionat amb la present promoció, tant en premsa escrita com en xarxes socials o 
internet. 

NOVÈ: ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació íntegra de les presents bases, que 
seran públiques i a la disposició de qui les sol·liciti. 
En cas de divergència sobre la interpretació d’aquestes, seran competents per a 
conèixer dels procediments judicials que puguin plantejar-se si escau, els Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

Signat per l’organitzador de la rifa: Alejandro Almeda Guerrero 
President i representant legal del Club Esportiu Mediterrani 

 

 

A Barcelona, a 15 de juny de 2021. 
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