
 

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ 
"SORTEIG DE 30 XECS REGAL Amazon.es VALORATS EN 500 € 

CADA UN" 
 

 
 
1.- EMPRESA ORGANITZADORA 
 
Endesa Energía, SA (d'ara endavant, l'"Organitzador"), amb domicili a C/ Ribera del Loira 
60, 28042 Madrid, i CIF A81948077, organitza la promoció "SORTEIG DE 30 XECS REGAL 
Amazon.es VALORATS EN 500 € CADA UN" destinada a la compra de productes a 
Amazon.es (d'ara endavant, la "Promoció"), que es regirà per les bases legals següents 
(d'ara endavant, les "Bases Legals"), que estaran disponibles a: 
https://www.endesa.com/es/promociones-ganadores. 
 
2.- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ 
 
L'objecte d'aquesta Promoció és incentivar la contractació en línia seleccionant per sorteig 
30 guanyadors d'un xec regal Amazon.es valorat en 500 € cada un.  
 
El valor individual de cada xec és de 500 € i el valor total dels xecs és de 15.000 €. Hi haurà 
dos guanyadors per dia, durant els 15 dies de la Promoció. 
 

3.- PERÍODE DE VIGÈNCIA 
 
El termini durant el qual es podrà participar en la Promoció (d'ara endavant, el "Període de 
Vigència") començarà el dilluns 6 de setembre del 2021 a les 00:00 hores (hora peninsular 
espanyola) i finalitzarà el dilluns 20 de setembre del 2021 a les 24:00 hores (hora 
peninsular espanyola), ambdós dies inclosos.   
 
4.- ÀMBIT TERRITORIAL 

Aquesta Promoció serà vàlida per a tot el territori nacional, incloses les illes Balears i les 
illes Canàries.  

 
5.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR-HI 
 
La Promoció està adreçada a qualsevol persona física o jurídica més gran de 18 anys que, 
durant el Període de Vigència, hagi realitzat una contractació d'electricitat o gas amb 
Endesa Energía (inclou noves contractacions, no inclou canvi de tarifa elèctrica entre 
clients existents; s'aplica a noves altes de subministrament de llum o gas) a través dels 
dominis: www.endesa.com/es/, www.endesaluz.es, www.endesatarifasluzygas.com, 
www.ahorroendesa.com, www.endesaluzygas.com, www.endesatempohappy.com, 
www.tarifasendesa.com i www.endesaluz.es, o per qualsevol dels nostres canals digitals 
d'atenció i venda (o el telèfon de contractació que apareix al web). 



La contractació pot ser de les tarifes de llum One Llum o Tempo Happy, amb potències 
inferiors a 15 kW. També s'aplica a la tarifa de gas One Gas 3.1 i 3.2 (per a residencial o 
petit negoci), per a punt de subministrament situat a l'àmbit territorial. 

Endesa es reserva el dret a excloure de la Promoció qualsevol participant que alteri, 
perjudiqui o amenaci de qualsevol forma el bon funcionament i desenvolupament normal i 
reglamentari de la Promoció. 

Igualment, se n'exclourà qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudici 
o danyi la imatge d'Endesa, la de qualsevol societat del Grup empresarial al qual pertany, 
la dels seus clients, així com la de la resta de participants. 

 
Els participants també han de complir aquests requisits: 
 
 Residir legalment al territori espanyol. 
 Participar en aquesta Promoció, d'acord amb aquestes Bases Legals, en el Període de 

Vigència previst. 
 Facilitar les dades correctament. Està prohibit facilitar dades de tercers sense el 

consentiment previ d'aquests, així com proporcionar dades inexactes o no veraces. 
 Aquesta Promoció està limitada a una participació per persona, i l'Organitzador pot 

excloure totes les dades que es considerin duplicades. 
 El participant ha de contractar l'electricitat o el gas a través de qualsevol dels dominis 

www.endesa.com/es/, www.endesaluz.es, www.endesatarifasluzygas.com, 
www.ahorroendesa.com, www.endesaluzygas.com, www.endesatempohappy.com, 
www.tarifasendesa.com/asesoramiento, www.tarifasendesa.com, 
www.cambiateaendesa.com, http://endesagasyluz.com durant el Període de Vigència 
de la Promoció. 

 El premi és personal i intransferible, és a dir, en cas que per qualsevol circumstància el 
guanyador no pogués o volgués acceptar el premi, o volgués renunciar-hi, quedaria 
desert. En cap cas no s'acceptarà el bescanvi del premi pel seu valor en metàl·lic ni per 
cap altre premi.  
 

No podran participar en aquest concurs les persones següents: 
 

1. Treballadors d'Endesa, SA i empreses filials ni els seus cònjuges o familiars fins a 
segon grau. 

 
2. Treballadors i els seus cònjuges i familiars fins a segon grau de qualsevol empresa 

implicada en aquest concurs. 
 

3. Persones que s'identifiquin com a Robinsons i no acceptin rebre comunicacions 
comercials d'Endesa. 

 
4. Persones que no tinguin el contracte en vigor amb Endesa Energía, SAU perquè 

s'han donat de baixa, abans o durant el procés d'extracció dels guanyadors. 
. 

 
L'Organitzador es reserva el dret a excloure de la Promoció qualsevol participant que 
alteri, perjudiqui o amenaci de qualsevol forma el bon funcionament i desenvolupament 



normal i reglamentari de la Promoció. Igualment, se n'exclourà qualsevol participant que, 
de manera intencionada o no, perjudici o danyi la imatge de l'Organitzador, la de qualsevol 
societat del Grup empresarial al qual pertany, la dels seus clients, així com la de la resta de 
participants. 
 
6.- DIPÒSIT I ACCESSIBILITAT 
 
Les Bases Legals es publiquen i són accessibles a tots els participants i al públic en general 
a l'adreça següent:      

https://www.endesa.com/content/dam/endesa-com/endesaclientes/promociones-y-
ganadores/documentos/sorteo-30chequesregalosamazon.pdf 
 
7.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 
 
1.- Inscripció  
 
Des del dilluns 6 de setembre del 2021 a les 00:00 hores (hora peninsular espanyola) i fins 
al dilluns 20 de setembre a les 24:00 hores (hora peninsular espanyola), aquells usuaris 
que vulguin poden participar en la Promoció de la manera següent: 
 

L'usuari haurà de contractar la llum o el gas a qualsevol dels dominis:  
www.endesa.com/es/, www.endesaluz.es, www.endesatarifasluzygas.com, 
www.ahorroendesa.com, www.endesaluzygas.com, www.endesatempohappy.com, 
www.tarifasendesa.com/asesoramiento, www.tarifasendesa.com i 
http://endesagasyluz.com durant el Període de Vigència de la Promoció. 

 
2.- SORTEIG I SELECCIÓ DE GUANYADORS 
 
En finalitzar el Període de Vigència de la Promoció, es realitzaran 15 sorteigs, un per cada 
dia de durada de la Promoció, per escollir: 2 GUANYADORS diaris i 2 SUPLENTS diaris, fins a 
arribar a 30 GUANYADORS i 30 SUPLENTS. Cada sorteig inclourà els participants de cada 
dia. 

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma EASYPROMOS (EASYPROMOS, SL, amb CIF 
B-65576878 i domicili al carrer de Bonastruc de Porta, número 20, 17001 Girona, inscrita al 
Registre Mercantil de Girona al tom 2966, foli 59, full GI-56021). 

En el sorteig s'escolliran 30 (trenta) guanyadors i 30 (trenta) reserves per cobrir la plaça 
dels guanyadors en cas que els guanyadors no compleixin els requisits establerts o no 
acceptin el premi adequadament. 

 
8.- PREMI 
 
Cada guanyador obtindrà un xec regal d'Amazon.es valorat en 500 €. 
 



Els guanyadors no podran sol·licitar el bescanvi del premi per un altre d'equivalent, ni pel 
seu equivalent econòmic, però sí que podran renunciar-hi, cas en què no rebran cap 
compensació. 
 
L'Organitzador es reserva el dret de canviar el premi en qualsevol moment per un altre de 
característiques similars en cas que no pugui disposar del premi per al seu lliurament. En 
cap cas l'Organitzador no serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la 
qual col·labori presti als guanyadors com a conseqüència dels premis obtinguts. 
 
9.- COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI 
 
La comunicació als guanyadors es realitzarà a partir de l'endemà de la conclusió del sorteig 
mitjançant trucada telefònica als telèfons que hagin facilitat a la sol·licitud de contractació. 
A més, la comunicació es realitzarà per correu electrònic a l'adreça que s'hagi facilitat a la 
sol·licitud de contractació. 
 
Cada comunicació telefònica es realitzarà en tres ocasions en un període de 5 dies 
laborables, en horari comercial (de 9 a 19 hores). En cas de no rebre l'acceptació/resposta 
per part dels guanyadors, es contactarà amb la primera 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 es facilitarà una adreça de correu 
electrònic a la qual el guanyador haurà d'enviar una còpia de la documentació següent, en 
el termini màxim de cinc (5) dies: 
 

 Carta d'acceptació del premi, que s'adjuntarà en format PDF al correu electrònic 
que faciliti en la trucada d'obtenció del premi i el model de la qual s'adjunta a les 
Bases Legals com a Annex I. 

 Còpia del DNI del guanyador. 
 La informació necessària per al compliment de les obligacions tributàries. 

 
En tot cas, l'Organitzador es reserva el dret de sol·licitar l'exhibició dels originals dels 
documents esmentats. 
 
En cas de no aconseguir contactar amb els guanyadors i reserves, l'Organitzador es reserva 
el dret de declarar desert el premi. 
 
Els noms dels guanyadors es publicaran a la secció "Promocions i guanyadors" de la pàgina 
web https://www.endesa.com/es/promociones-ganadores. 
 
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.- DRETS D'IMATGE 
 
Tots els participants autoritzen l'Organitzador a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom i 
cognoms i, si escau, imatge, en qualsevol activitat publicitària o promocional relacionada 



amb la Promoció, sense que aquesta difusió els confereixi cap dret de remuneració o 
benefici, excepte el lliurament del premi guanyat d'acord amb aquestes Bases Legals.  
 
 
11.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 
 
L'Organitzador no es fa responsable de possibles fallades o anomalies del servei o la 
connectivitat causades per plataformes/aplicacions tecnològiques que puguin afectar el 
funcionament de la Promoció. Qualsevol ús abusiu o fraudulent de 
plataformes/aplicacions tecnològiques per part dels usuaris comportarà la consegüent 
desqualificació del participant en la Promoció. Si aquest ús indegut de l'aplicació (amb o 
sense intenció de frau) en provoca el mal funcionament, l'Organitzador quedarà exonerat 
de qualsevol responsabilitat i podrà cancel·lar la Promoció. A més, aquests participants 
seran desqualificats de la Promoció. 
 
L'Organitzador informa els participants que, ateses les característiques d'Internet, com ara 
la captació gratuïta d'informació distribuïda i la dificultat o fins i tot la impossibilitat de 
controlar l'ús que tercers puguin fer d'aquesta informació, no serà responsable del mal ús 
que en facin tercers aliens a l'Organitzador. 
 
El participant assumeix tota la responsabilitat derivada de la seva inscripció i participació 
en aquesta Promoció, i és l'únic responsable dels efectes directes o indirectes que se'n 
derivin, així com de la defraudació de les expectatives generades pel concurs, obligant-se a 
mantenir indemne l'Organitzador. 
 
L'Organitzador i les seves agències de publicitat i promoció respectives no assumeixen cap 
responsabilitat per les lesions personals o els danys materials o les pèrdues de qualsevol 
tipus, inclosos, sense limitació, els danys directes, indirectes, conseqüents, incidentals o 
punitius que puguin patir en participar en la Promoció. A més, l'Organitzador i les seves 
agències de publicitat i promoció respectives, així com els proveïdors de premis, no 
assumeixen cap responsabilitat per cap aspecte addicional de la Promoció. 
 
En participar en la Promoció i acceptar un premi, el guanyador consent per aquest mitjà 
l'ús raonable per part de l'Organitzador de la fotografia, la veu i la imatge, el contingut del 
formulari d'inscripció i el nom i l'edat del guanyador sense cap altra compensació per cap 
activitat promocional futura. 
 
12.- 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 del 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 d'allò assenyalat en aquestes 
Bases Legals en cas de controvèrsia. 
 



 
 
13.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES 
 
La interpretació i el compliment de les Bases Legals es regiran per la legislació espanyola. 
L'Organitzador es reserva el dret d'actuar contra aquells que estableixin sistemes 
d'especulació o negoci sobre aquesta Promoció, cas en què podrà exercir les accions legals 
que consideri adients. 
 
L'Organitzador i els participants, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que 
els pogués correspondre, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia que 
pugui sorgir en relació amb les Bases Legals o la Promoció als jutjats i tribunals 
corresponents al domicili del participant o als del lloc de compliment de l'obligació 
contractual. 
 
 
14.- FISCALITAT 
 
Al premi d'aquest sorteig s'hi aplicarà la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual 
s'aprova l'impost sobre la renda de les persones físiques o, si escau, el Reial decret 
legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'impost sobre la renda 
de no residents, així com els seus reglaments corresponents i la resta de normativa de 
desenvolupament, o, si de cas hi manquen, la normativa tributària vigent aplicable a 
residents i no residents fiscals a Espanya. 

Correspondrà i serà a compte exclusiu de l'Organitzador de la Promoció el pagament de 
l'ingrés a compte corresponent al premi, als tipus que estiguin vigents en la data de 
meritació de l'operació. L'ingrés a compte no es transmetrà als guanyadors i serà assumit, 
per tant, per l'Organitzador de la Promoció, de manera que aquest ingrés a compte 
suposarà un valor més gran del premi en espècie rebut pels premiats. 

A més, l'Organitzador de la Promoció, d'acord amb la normativa indicada, remetrà al 
guanyador, amb periodicitat anual i amb caràcter previ a l'obertura del període de 
comunicació o de declaració de l'impost, el certificat de retencions i ingressos a compte 
corresponent relatiu a la meritació del premi i al pagament de la retenció o l'ingrés a 
compte, al domicili que hagi facilitat a aquest efecte. 

El no gaudi del premi per part del participant guanyador no l'eximirà de computar el valor 
del premi com a guanys patrimonials no generats per la transmissió d'elements 
patrimonials a l'efecte de la seva declaració de l'IRPF. L'Organitzador no serà en cap cas 
responsable de la declaració fiscal incorrecta que el guanyador del premi pugui fer a 
aquest efecte.  
 
  



 
 

Madrid, 6 de setembre del 2021 
 
 

ANNEX I - Carta d'acceptació del premi 
 
Jo, el Sr./la Sra. ______________________________, amb NIF número __________ i amb 
domicili al C/ ______________________________, núm. _______, escala _______, pis 
___, de la localitat__________________________, província ________________, accepto 
el premi derivat de la meva participació en la Promoció "SORTEIG DE 30 XECS Amazon.es 
VALORATS EN 500 € CADA UN" realitzada per Endesa Energía, SA, i com a conseqüència 
accepto les Bases Legals publicades, que declaro conèixer i acceptar a tots els efectes. I, 
perquè així consti i a tots els efectes, signo aquesta carta. 
 
A ___________, _______ de ___________ del ________________ 

 

Informació de protecció de dades 

Endesa Energía, SA tractarà les seves dades com a responsable del tractament per lliurar-li 
el premi, amb motiu de la seva participació en la Promoció "SORTEIG DE 30 XECS 
Amazon.es VALORATS EN 500 € CADA UN" i de la seva acceptació de les Bases Legals i la 
política de privacitat. 

Les dades personals tractades en el marc d'aquesta Promoció es conservaran mentre 
siguin necessàries per al lliurament del premi.  

Les seves dades no es comunicaran a tercers. Això no obstant, es podran cedir a 
administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan ho 
exigeixi la normativa aplicable. 

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i 
portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en 
cada moment. Per exercir aquests drets es pot adreçar a Endesa Energía per correu postal 
a l'Apartat postal 1128, 41080, Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios 
Comerciales, o per correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es. En ambdós 
casos haurà d'aportar la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, domicili a 
l'efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o 
qualsevol altre document identificatiu i petició en què es concreti la sol·licitud.  

Si té qualsevol dubte sobre les finalitats del tractament de les seves dades personals o la 
seva legitimitat, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: 
dpoc@endesa.es. 

 

 


