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Bases Rifa Solidaria “VERSIÓ CLÍNIC” 
 

PRIMERA. - Objecte 

La FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA, amb domicili social al carrer 
Rosselló, 149-153, 08026 de Barcelona, i proveïda de NIF número G-59319681 (en 
endavant, "FCRB") promou la rifa denominada "VERSIÓ CLÍNIC" (en endavant, la “Rifa”), 
la qual es regirà per les presents bases (en endavant, les "Bases"), amb l'objectiu de 
recaptar fons per als projectes de recerca contra la COVID-19 de la FCRB. 

RADIOCAT XXI S.L (RAC1) amb domicili Av. Diagonal 477, pl. 15 – 08036 Barcelona i 
NIF – B- 61726626 és l'emissora que s'encarrega exclusivament de comunicar l'acció 
organitzada per l’FCRB, d’acord amb la mecànica i termes que consten al llarg d'aquestes 
bases. 

SEGONA. - Període de la Rifa 

El termini durant el qual es podrà participar en la Rifa començarà el dia 23 de setembre 
del 2020 i finalitzarà el 30 de setembre del 2020 entre les 15h i les 19h, en funció del 
premi al que s’opti (veure clàusula setena “Mecànica de la Rifa”). 

TERCERA. - Àmbit territorial de la Rifa 

La present Rifa serà vàlida en tot el territori català. 

QUARTA. - Naturalesa de la Rifa 

Podran participar en la Rifa les persones físiques i jurídiques que adquireixin al menys 
una butlleta de participació a través del formulari habilitat a la web 
www.clinicbarcelona.org/versioclinic o mitjançant una trucada al telèfon 936 06 55 06. El 
preu de cada participació és de 10 euros. 

CINQUENA. - Limitació de participació 

Queden exclosos de la participació en la Rifa els menors de 18 anys d'edat. També tots 
els treballadors del Clínic, els de RAC1 i els voluntaris, implicats directament en 
l’organització i/o gestió de la rifa i programa VERSIÓ CLÍNIC. 

SISENA. – Premi 

La Rifa consta dels següents articles (en endavant, “el Premi”) que se sortejaran 
independentment: 

1. CARME RUSCALLEDA. Paella Restaurant Sant Pau i jaqueta xef 

2. FERRAN ADRIÀ. Maqueta original arxiu de receptes El Bulli 
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3. ESTOPA. Vinil i edició limitada signada del primer LP del grup 

4. GRIEZMAN. Vambes signades 

5. MANEL. CD, una samarreta i una tassa signats 

6. MARC GASOL. Vamba signada 

7. MAVERIK VINYALES. Casc exclusiu signat  

8. MIQUEL BARCELÓ. Davantal de treball signat 

9. PEP GUARDIOLA. Samarreta oficial del City signada 

10. PAU GASOL. Vamba signada 

11. RAFAEL NADAL. Samarreta victòria davant Djokovic Masters de Roma 2019 

12. STAY HOMAS. Guitarra signada 

13. TER STEGEN. Guants signats 

14. TERESA HELBIG. Peça icònica de la dissenyadora (bolero de plomes) 

15. TXELL MIRAS. Samarreta solidària dedicada al personal sanitari i mascaretes 

16. XAVI HERNANDEZ. Samarreta Barça lluïda per l’esportista els seus darrers 
partits al club blaugrana 

17. WOODY ALLEN. Autobiografia “Woody Allen. Apropos of Nothing”, signada i 
dedicada 

D'ara endavant, el Premi, quedarà subjecte a les següents condicions: 

• Haver realitzat el pagament de, com a mínim, una participació. 

• Cada article de la rifa té les seves pròpies butlletes entre les quals s’escollirà 
aleatòriament el número premiat. Això vol dir que les butlletes de cada un dels 
catorze articles inclosos a la rifa són totalment independents les unes de les altres 
i que en cap cas donen dret a optar a un altre article. 

• Un mateix participant pot optar indistintament a un o més articles de Premi, 
sempre i quan adquireixi al menys una butlleta de participació per a cada un d’ells 
als que vulgui optar. 

• El Premi no podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del 
participant premiat. 

• El participant premiat podrà renunciar al premi obtingut, però en cap cas s'oferirà 
un premi alternatiu, ni la renúncia donarà dret d'indemnització o compensació. 

SETENA. - Mecànica de la Rifa 

a) Per a que la participació sigui vàlida, els participants han d’adquirir, com a mínim, 
una butlleta (10€/unitat) per a participar a la rifa de l’article al que vulguin optar i 
realitzar el pagament a través del PayPal o targeta bancària, emplenar totes les 
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dades sol·licitades al formulari, així com complir els requisits indicats en la 
clàusula tercera i cinquena.  

b) Un cop l’FCRB rebi el pagament corresponent a la butlleta i les dades emplenades 
del formulari, el sistema enviarà al participant un correu electrònic confirmant el 
pagament i incloent el/s número/s de participació que li correspon/en. 

c) A cada franja horària (a les 17h, a les 18h i a les 19h), davant de notari, es durà a 
terme la rifa de (4) quatre a (6) sis articles, resultant al final de l’emissió del 
programa VERSIÓ CLÍNIC un total de 17 (disset) articles rifats.  

d) Mitja hora abans de cada rifa (a les 16:30h, a les 17:30h i a les 18:30h) es tancarà 
la venda de butlletes a la web i a través de trucada telefònica, fet que, juntament 
amb el nom dels articles que es rifaran, es comunicarà en directe al programa.  

e) A partir del moment en que s’executi el tancament i deixant un marge de (5) cinc 
minuts per garantir la finalització de la compra de butlletes que en el moment de 
tancament estiguin en la fase de passarel.la de pagament (TPV o PayPal), a cada 
franja horària i davant de Notari, s’extraurà la informació corresponent a les 
butlletes dels articles rifats i s’obtindrà el número guanyador per a cada article a 
través d’una aplicació informàtica que l’escollirà de manera aleatòria. 

f) El número de reserva (participant suplent) serà el número immediatament 
posterior a l'escollit. 

VUITENA. - Notificació dels premis i requisits per al seu lliurament 

El participant guanyador s'anunciarà en directe al programa especial de RAC1 “VERSIÓ 
CLÍNIC” el 30 de setembre entre les 16h i les 19h. També s’informarà a la web 
www.clinicbarcelona.org/versioclinic. 

Així mateix, en un període màxim de 24 hores després d'anunciar els números premiats, 
l’FCRB es posarà en contacte amb els guanyadors a través de les dades de contacte 
proporcionades en el formulari de participació per donar-los les instruccions necessàries 
per a l'acceptació del premi i procedir al seu lliurament.  

Si no fos possible contactar amb un guanyador després de realitzar tres (3) intents de 
comunicació i en el termini de (7) set dies naturals i/o no s’obtingués resposta d’aquest, 
quedarà desqualificat perdent automàticament el dret a obtenir el Premi que 
correspongués, el qual s'adjudicarà al número suplent.  

Una vegada que s'hagi verificat el compliment dels requisits establerts en les presents 
Bases i amb anterioritat al lliurament del premi, el guanyador haurà d'acreditar la seva 
identitat a través de la següent documentació oficial: DNI o passaport o NIE vigents 
(coincidents amb el nom i cognoms de la persona registrada en el formulari de 
participació) i signarà i lliurarà el Document d’acceptació del Premi que ha de remetre 
dins dels (7) set dies naturals següents per la via a aquest efecte indicada, amb les dades 
i documentació sol·licitada, i degudament signat, en prova de conformitat amb 
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l'acceptació del Premi. Una vegada acceptat el premi no podrà dur a terme cap 
reclamació. 

En cas de no produir-se aquesta acceptació, s'entendrà que el Guanyador rebutja el 
premi. L'usuari suplent substituirà al Guanyador en el cas de renúncia, incompliment dels 
requisits exigits en les presents Bases o impossibilitat de localitzar-lo transcorreguts els 
tres (3) intents de comunicació i el termini de (7) set dies naturals.  

En el cas que l'usuari Suplent no fos localitzat en el termini de tres (3) intents de 
comunicació i el termini de (7) set dies naturals a comptar de la primera comunicació 
realitzada a aquest, o no volgués o no pogués acceptar el premi, la rifa quedarà com a 
deserta i l’FCRB podrà decidir lliurement tornar a sortejar el premi o anul·lar la rifa. 

El lliurament efectiu del premi es realitzarà d'acord amb els terminis i forma descrits en el 
Document d'acceptació del Premi, quedant aquesta condicionada a la remissió de 
l'esmentat Document, segons el descrit en el paràgraf precedent, així com al compliment 
de les condicions de les presents Bases. 

El lloc de l'usuari Suplent no concedeix més dret que el d'ocupar la vacant del guanyador, 
ja que la present Rifa està dotada d'un únic premi per a cadascun dels articles, per la qual 
cosa tan sols pot existir un únic premiat per a cada un d’ells. 

NOVENA. - Anul·lació o suspensió de la Rifa 

L’FCRB es reserva el dret d'anul•lar o suspendre la Rifa, així com modificar alguna 
condició en el cas que, per raons alienes a la seva voluntat, no sigui possible complir amb 
el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents Bases, sense que 
per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació. 

DESENA. - Frau 

En el cas que l’FCRB detecti qualsevol anomalia o tinguin sospites que algun participant 
està impossibilitant el normal desenvolupament de la Rifa, perjudicant al mateix, o duent 
a terme qualsevol acte fraudulent que atempti contra el seu desenvolupament, l’FCRB es 
reserva el dret de donar de baixa al participant o participants implicats, tot això sense 
perjudici de qualsevol altres mesures legals que estimi oportú emprendre. 

ONZENA. - Exoneració de responsabilitat 

L’FCRB queda exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de 
qualsevol circumstància imputable a tercers que pogués afectar el desenvolupament de la 
mecànica de la Rifa i, especialment, al lliurament dels Premis. 

Així mateix, l’FCRB queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se dels 
possibles errors existents en les dades facilitades pels usuaris participants, en el cas que 
no sigui possible la seva identificació o comunicació. 
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En el mateix sentit, l’FCRB no serà en cap cas responsable de qualsevol dany, de 
qualsevol naturalesa, directa, indirecta i/o circumstancial, ja sigui immediat o diferit, que 
pugui aparèixer en ocasió o com a conseqüència del gaudi del Premi. 

DOTZENA. - Reclamacions 

Qualsevol reclamació que s'origini per causa del present Rifa s'han de presentar dins el 
termini dels tres (3) mesos següents a la data de celebració del mateix. 

TRETZENA. – Protecció de dades 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de 
Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant, el “RGPD”), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la 
“LOPDGDD”), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de 
comerç electrònic (en endavant, la “LSSICE”) i, la resta de legislació concordant, 
s’informa als participants a la Rifa, que el responsable del tractament de les seves dades 
es la FCRB. 

Les finalitats del tractament són la gestió de la convocatòria, desenvolupament i 
celebració de la Rifa, així com l’enviament d’informació relativa a les activitats de 
mecenatge i captació de fons que es duen a terme en l’entorn de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, també per mitjans electrònics. 

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el consentiment voluntari de la 
participació a la Rifa i acceptació expressa de les presents Bases. Les dades es 
conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i 
durant els terminis legalment establerts. 

No s’efectuarà cap cessió de dades a altres entitats, llevat d’aquelles cessions que es 
produeixin per obligació o necessitat legal.  

L’FCRB es compromet, segons el que fixa la normativa abans esmentada, a complir la 
seva obligació de secret de les dades personals i a guardar-les adoptant les mesures de 
seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents a les 
permeses i/o autoritzades pels participants. 

Els participants la Rifa, i alhora, cedents, podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió i portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició del seu 
tractament, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades de la FCRB, al carrer 
Rosselló, 149-153, 08026 de Barcelona, o enviant un correu electrònic a 
protecciodades.recerca@clinic.cat, acompanyant còpia del seu DNI acreditant 
degudament la seva identitat. En qualsevol cas, els interessats tenen el dret a presentar 
una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 

CATORZENA. - Fiscalitat 

mailto:protecciodades.recerca@clinic.cat
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Les persones, físiques o jurídiques, que realitzin Rifes estaran subjectes al pagament de 
l'Impost sobre activitats de joc, en les condicions i amb el tipus de gravamen que 
s'estableix a l'article 48 de la Llei 13/2011. Aquest tipus és el 7% dels ingressos nets que 
s'obtinguin per la participació en el joc en el cas de rifes que siguin declarades benèfiques 
o d'utilitat pública. 

S'informa als Guanyadors de que el Premi obtingut té la consideració, als seus efectes, 
de guany patrimonial no derivada de transmissions, i queda subjecte a tributació directa 
(IRPF), i és responsabilitat de cada un d'ells el compliment de les seves respectives 
obligacions fiscals. 

QUINZENA. – Autorització d'utilització de nom i cessió de drets d'imatge 

Pel simple fet de participar, cada un dels Guanyadors autoritza a l’FCRB a reproduir i 
utilitzar el seu nom i cognoms en qualsevol suport relacionat amb el present Rifa i amb 
una durada temporal de dos (2) anys a comptar des de la data d'acceptació del Premi, 
sense que això li confereixi dret de remuneració o benefici algun, a excepció del Premi 
rebut.  

Les creacions, qualsevol que sigui la seva modalitat, que pugui elaborar l’FCRB als 
efectes abans enunciats, seran titularitat de l’FCRB i s'entendrà que, en virtut del Premi 
rebut, el participant premiat cedeix en exclusiva tots els drets d'explotació sobre els 
mateixos, sempre que això no impliqui modificació de les dades personals del participant 
premiat. 

Aquest consentiment podrà ser revocat, en qualsevol moment, pels Guanyadors, havent 
d'indemnitzar, si escau, a l’FCRB pels danys i perjudicis causats. 

SETZENA. - Acceptació de les Bases 

La participació a la Rifa suposa l'acceptació íntegra de les presents Bases, el 
coneixement de la mecànica de la Rifa, així com l'acceptació del criteri de l’FCRB en les 
decisions interpretatives que de les mateixes efectuï. 

DISSETENA. - Modificacions 

LA FCRB, en el cas d'existir causes de força major alienes al seu control, es reserva el 
dret d'efectuar qualsevol canvi, suspendre, escurçar o ampliar aquesta Rifa, 
comprometent-se a donar a aquestes modificacions el mateix grau de publicitat que a les 
presents Bases, mitjançant la seva actualització a la pàgina web 
www.clinicbarcelona.org/versioclinic. 

DIVUITENA. - Legislació aplicable i fur 

La present promoció es regirà pel dret espanyol comú vigent. 
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Per a tota controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació i aplicació de les presents 
Bases, tant l’FCRB com els participants d'aquesta Rifa, es sotmeten expressament a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, sense perjudici del fur que els 
pugui correspondre com a consumidor. 

DINOVENA. - Dipòsit de les Bases Legals davant Notari 

Les presents Bases Legals estan dipositades davant de la Notària María Ana Querejeta 
Roca de Barcelona. En cas que qualsevol estipulació d'aquestes Bases sigui declarada 
nul·la o invàlida, seguiran en vigor les restants clàusules no afectades per la mateixa. 

 

A Barcelona, el 21 de setembre del 2020 


