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BASES LEGALS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA 
PROMOCIÓ:  

"Sorteig de 40 premis d'un any de llum de franc"  
  

1.- EMPRESA ORGANITZADORA   

Endesa Energía, SAU (d'ara endavant, l'"organitzador" o "Endesa Energía"), amb domicili a C/ 
Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, i CIF A81948077, organitza la promoció "Sorteig de 40 premis 
d'un any de llum de franc" (d'ara endavant, la "promoció"), que es regirà per les bases legals 
següents (d'ara endavant, les "bases legals"), que estaran disponibles a 
www.endesa.com/es/promociones-ganadores.   

  

2.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ   

L'objecte de la promoció és incentivar, durant el període de vigència, les noves contractacions 
amb Endesa Energía de tarifes de llum per a subministraments amb tarifa d'accés 2.0 TD 
(potència contractada fins a 15 kW), excepte per a la Tarifa Lliure, que s'oferirà només a 
subministraments amb tarifa d'accés 2.0 TD (potència contractada fins a 10 kW) i noves 
contractacions de gas, amb tarifes d'accés RL.1, RL.2 o RL.3, sempre que, en aquest últim cas, el 
client ja disposi d'un contracte de llum a Endesa Energía al seu nom.  

  

3.- PERÍODE DE VIGÈNCIA   

El termini durant el qual es podrà participar en la promoció (en endavant, el "període de 
vigència") començarà l'1 de setembre del 2022 a les 00:01 hores (hora peninsular espanyola) i 
finalitzarà el 29 de setembre del 2022 a les 23:59 hores (hora peninsular espanyola).   

  

4.- ÀMBIT TERRITORIAL   

Aquesta promoció serà vàlida per a punts de subministrament situats al territori espanyol, 
excloent-ne Ceuta i Melilla.   

  

5.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR-HI   

La promoció està dirigida a qualsevol persona física major de 18 anys o persona jurídica que 
realitzi un nou contracte de llum i/o gas amb Endesa Energía. S'entén per contracte nou aquell 
procedent de qualsevol comercialitzadora diferent d'Endesa Energía, així com les altes directes.   

En el cas de contractacions de gas, és imprescindible que el titular disposi d'un contracte de llum 
actiu al seu nom amb Endesa Energía o que realitzi una contractació conjunta de llum i gas.  

  
No podran participar en la promoció les persones físiques i entitats jurídiques següents:    
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1. Treballadors d'Endesa, SA i empreses filials, així com els seus cònjuges i familiars fins a primer 
grau.    

2. Treballadors de qualsevol empresa implicada en la promoció i familiars fins a segon grau.    
3. Administracions públiques i administradors de finques.  
  

6.- DIPÒSIT I ACCESSIBILITAT   

Les bases legals es publicaran i seran accessibles a tots els participants i al públic en general a 
l'adreça www.endesa.com/es/promociones-ganadores.   

  

7.- PREMIS   

Sorteig de "40 premis d'un any de llum de franc" entre les contractacions que es realitzin durant 
el mes de setembre del 2022. Aquest premi es materialitzarà en 40 targetes Visa, precarregades 
amb un valor de 1.015 € cada una.   

El valor total dels premis lliurats és de 40.600 €.   

Aquest import es lliurarà de la manera següent: durant el mes de novembre del 2022 s'enviarà 
una targeta física per correu certificat a l'adreça indicada, amb un saldo per valor de 515 €, i 
durant la segona quinzena de desembre del 2022 s'efectuarà una recàrrega sobre la targeta de 
500 € addicionals.   

Per a la recepció del premi en els seus dos lliuraments, és condició indispensable tenir actiu el 
contracte que ha atorgat el dret a participar en el sorteig en els sistemes d'Endesa, com a mínim 
fins al 31 de desembre del 2022.  

L'import de 1.015 € està calculat sobre la base de les dades de consum d'un client mitjà amb una 
potència contractada de 4,41 kW i un consum anual de 3.272 kWh que hagi contractat amb la 
Tarifa Lliure d'Endesa Energía, amb les condicions de preu i promocions vigents el 31/07/22.  

  

8.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ   

Tots els participants que vulguin beneficiar-se de l'incentiu que ofereix la promoció hauran de 
contractar amb Endesa Energía un nou contracte de llum o gas amb Endesa Energía amb les 
condicions anteriorment esmentades, durant el període de vigència de la promoció i tenint en 
compte les condicions exposades.  

A més, hauran de registrar les seves dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i 
telèfon) en un formulari disponible al web www.sorteoluzendesa.com, on hauran d'acceptar les 
condicions de la promoció i la política de protecció de dades. S'admet una única participació per 
client.  

Del 24 al 28 d'octubre del 2022 es realitzarà el sorteig entre tots aquells clients que, havent 
contractat complint les condicions indicades anteriorment, tinguin el contracte activat en els 
sistemes d'Endesa.   

El sorteig es realitzarà a través de l'eina "easypromo" i es disposarà d'un certificat de validesa 
del sorteig. Com a resultat hi haurà 40 guanyadors i 40 reserves que cobriran la plaça dels 
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guanyadors en cas que no compleixin els requisits establerts o que no sigui possible contactar-
hi en el termini establert a l'apartat 9.    

La notificació als guanyadors es realitzarà mitjançant trucada telefònica durant el mes d'octubre 
del 2022 i, un cop acceptat el premi, es realitzarà l'enviament de la targeta a l'adreça que cada 
guanyador indiqui en un termini màxim de 25 dies hàbils.  

Els noms dels guanyadors es publicaran a la secció "Promocions i guanyadors" del web d'Endesa: 
www.endesa.com/es/promociones-ganadores durant el mes de novembre de 2022.  

  

9.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI     

L'empresa que gestiona les targetes, ADL Partner Hispania SLU, amb CIF B-83845776 (com a 
prestador de serveis en qualitat d'encarregat del tractament), contactarà en nom i per compte 
d'Endesa Energía amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica als telèfons de contacte que 
hagin informat al formulari de registre per entrar en el sorteig.  

Cada comunicació telefònica es realitzarà en tres ocasions en un període de cinc (5) dies 
laborables, en horari comercial (de 9:00 a 19:00 hores). En cas de no rebre l'acceptació/resposta 
per part dels guanyadors, es contactarà amb el primer client de les reserves, amb la mateixa 
mecànica, i així successivament, si escau, fins a esgotar el nombre de reserves. En cas que 
s'esgotin les reserves, si queda algun premi per assignar, quedarà desert.     

En la trucada en què es comuniqui l'obtenció del premi, el guanyador haurà de facilitar una 
adreça física per a l'enviament de la targeta en un termini màxim de vint-i-cinc (25) dies hàbils. 
L'enviament de la targeta es realitzarà mitjançant correu certificat.    

En cas de no aconseguir contactar amb els guanyadors i reserves, l'organitzador es reserva el 
dret de declarar desert el premi.    

Els guanyadors eximeixen l'organitzador de qualsevol responsabilitat derivada dels danys i 
perjudicis que puguin patir en el gaudi del premi objecte d'aquesta promoció.    

    
10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS   

Amb la seva participació en la promoció, el participant n'accepta les bases legals. El participant 
accepta que l'organitzador pugui ajornar, acurtar, prorrogar, modificar, cancel·lar o suspendre 
la promoció, si calgués, sense que això impliqui cap responsabilitat per a l'organitzador, que ho 
comunicarà tan aviat com pugui a través de la pàgina web 
https://www.endesa.com/es/promociones-ganadores.    

L'organitzador està facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases 
legals, així com per interpretar-les, sens perjudici del que s'hi estipula en cas de controvèrsia.   

  
  

11.- FISCALITAT   

De conformitat amb la legislació vigent, els premis en espècie concedits per la participació en 
jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries el valor dels quals superi els 300 € estan 
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subjectes a ingrés a compte. Actualment, l'ingrés a compte a aplicar sobre els premis és d'un 
19 % sobre la base de retenció, que és el resultat d'incrementar en un 20 % el valor d'adquisició 
o cost per al pagador del bé lliurat.   

Aquest ingrés a compte anirà a càrrec de l'organitzador, que facilitarà al guanyador un certificat 
acreditatiu de l'ingrés a compte practicat, a fi i a efecte que pugui complir les seves obligacions 
fiscals.   

L'organitzador no serà en cap cas responsable de la declaració fiscal incorrecta que el guanyador 
del premi pugui fer a aquest efecte.  

  

12.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES   

Aquestes bases legals es regeixen per la llei espanyola i tant els participants com l'organitzador 
se sotmeten expressament, per al coneixement de qualsevol litigi que es pogués plantejar pel 
que fa a la interpretació i l'aplicació d'aquestes bases legals, a la jurisdicció i competència dels 
jutjats i tribunals de Madrid capital, sens perjudici de la jurisdicció que els pugui correspondre 
per llei.   

  

13.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS   

Tenint en compte que, per participar en aquesta promoció, els interessats han de contractar 
algun dels serveis d'Endesa indicats anteriorment, el tractament de les dades personals dels 
participants es durà a terme d'acord amb el que estableix la clàusula de protecció de dades de 
les condicions generals del seu contracte.  


