
BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ 

AL PASSAPORT DE PROXIMITAT 

 
1.- Objecte del Passaport de proximitat  

El Passaport de proximita tés una iniciativa conjunta del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, el Gremi 

d’Hostaleria i turisme del Bages i l’Associació Fogons Gastronòmics del Bages i Consell Comarcal del Bages 

per dinamitzar bars i restaurants i els vins locals del territorio. 

 

 

2.- Àmbit del Passaport  

L’àmbit del passaport son tots aquells establiments que prèvia inscripció, figuren a la pàgina web 

ja.cat/passaportdeproximitat a través de les consumicions d’ampolles de vi DO Pla de Bages. 

 

 

3.- Durada 

La participació al passaport de proximitat finalitza el dia 6 de juny de 2021, coincidint amb la ViBa 2021. No 

s'admetran participacions fora d'aquest termini.  

 

 

4.- Requisits i dinàmica de participació  

Podran participar en el Passaport de Proximitat totes les persones físiques majors de 18 anys que: 

- Completin el passaport de proximitat amb els 5 segells dins els termini 

- Contactin i facin entrega del passaport al correu i llocs indicats 

- S’entregarà un obsequi (ampolla de vi DO Pla de Bages o visita d’enoturisme). Sense possibilitats 

d’escollir tipus de vi o tipus d’obsequi. 

Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraces. En cas que aquests siguin falses o incompletes, 

es pot procedir a no fer entrega de l’obsequi.  

 

 

5.- Obsequi  

Els obsequis són limitats a 150 unitats (comptant ampolla de vi o visita d’enoturisme), les quals s’entregaràn 

segons ordre de recollida.  tal i com es vagin a recollir. 

L’obsequi contingut en aquesta promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en 

metàl·lic o cessió a petició del guanyador, ni total ni parcialment.  

 

 

6.- Protecció de dades de caràcter personal  

La participació en el present Passaport de proximitat implica la recollida de les dades necessàries per a 

aquesta participació. Els participants consenten inequívocament que les dades facilitades de forma voluntària 

per a la participació en el passaport, passen a formar part de fitxers titularitat dels organitzadors ( Consell 

Regulador de la DO Pla de Bages, Gremi d’Hostaleria i Turisme, Associació Fogons Gastronòmics del Bages 

i Consell Comarcal del Bages) amb la finalitat de realitzar futures accions de comunicació. El responsable del 

tractament del fitxer serà el Consell Regulador de la DO Pla de Bages.  

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter 

personal, li informem que les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en un fitxer d’“Usuaris 

de Serveis”, del que el Consell Comarcal del Bages és responsable, i seran objecte de tractament, per a 

l'exclusiva finalitat de gestionar els diversos serveis públics del Consell Comarcal utilitzats pels usuaris, en 

l’àmbit de les seves funcions. 

Els participants podran exercir els seus drets d'accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu 

electrònic a info@dopladebages.com, lopd@ccbages.cat o mitjançant comunicació escrita dirigida a Consell 

Regulador de la DO Pla de Bages, casa de la Culla, s/n, 08243, Manresa, o Consell Comarcal del Bages 

Muralla de Sant Domènec, 24 08241 de Manresa juntament amb una còpia del document original que 

l'identifiqui.  

 

 

7.- Limitació de responsabilitat  

Els organitzadors es reserven el dret d'interrompre en qualsevol moment l'accés o continuïtat del Passaport, 

ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis 
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informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d'això es derivin responsabilitats ni dret 

a indemnitzacions.  

 

8.- Dipòsits de les bases  

Les presents bases es poden consultar a la pàgina web ja.cat/passaportdeproximitat 

 

 

9.- Altres condicions.  

1. La participació en el Passaport suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest 

document per part dels participants.  

2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El 

compliment de les bases està regit per la legislació espanyola.  

3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l'exclusió del participant.  

4. Els organitzadors es reserven el dret d'excloure als participants que per la seva conducta interfereixin en 

el bon funcionament del Passaport de proximitat. 

 
 


