
 

 

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG 
 

 
 
1.- ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ 

Fundació Eurecat amb domicili en Av. Universitat Autònoma, 23 i nombre identificatiu 
G66210345, organitza amb finalitats promocionals el sorteig #Viatjoper1MoTiV, en el marc de 
l'estudi sobre el valor del temps de viatge del projecte europeu MoTiV -Mobility and Travel 
Time Value (d'ara endavant, “la Promoció”). 
 
2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 

La Promoció s'iniciarà el dia 29 de maig de 2019 i finalitzarà el dia 15 de novembre de 2019, 
ambdos inclosos. 
 
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

Els requisits de participació seran els següents: 

- Solament hi podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors 
de 18 anys. 
 

- Solament hi podran participar aquells participants que s'apuntin al formulari de registre 
de la campanya, que podran trobar a la pàgina web:  
https://eurecat.org/projectes/projectes-europeus/woorti-viatjoperunmotiu/, autoritzant 
a Eurecat per rebre informació de seguiment en el període de la campanya 
#Viatjoper1MoTiV. Accés al formulari: https://www.tfaforms.com/4738698 .  
 
Els participants hauran de descarregar-se i utilitzar l'App Woorti per registrar i valorar 
un viatge per dia durant un mínim de 14 dies (consecutius o alterns) durant el període de 
la promoció (veure apartat 2: Data d'Inici i Data de finalització).  
 
L'aplicació Woorti està disponible per Android i iOS i la podràs trobar en els respectius 
cercadors o clicant en aquests enllaços: App Store / Google Play. 
 

- Les dades personals amb les que els participants emplenin el formulari d'inscripció a la 
campanya hauran de ser dades veraces i hauran de coincidir amb les dades facilitades en 
descarregar-se l'App Woorti. 
 

- Els Participants només podran inscriure's una vegada en la present promoció. 
 
La mecànica de la Promoció consisteix a registrar i avaluar desplaçaments en transport públic, 
privat, amb bicicleta o a peu durant 14 dies consecutius o alterns a través de l'aplicació Woorti. 
Només els usuaris registrats mitjançant el formulari de la campanya i que utilitzin l'aplicació 
durant un mínim de 14 dies seran elegibles pel sorteig final. 



 

 

 
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS  

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma Easypromos el 2 de desembre de 2019. 
Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a 
prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sorteigs, el resultat dels 
quals és inalterable per l'organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot 
sol·licitar a l'organitzador. 

Per a cada premi es triarà, de manera consecutiva i aleatòria un guanyador i 2 suplents. Si no 
s'aconsegueix contactar amb un guanyador en un termini de 7 dies des de la data del sorteig, o 
renunciés al premi, o es comprovi que no compleix amb les condicions d'aquestes bases, 
perdria el seu dret a reclamar el premi i es contactarà amb el primer suplent. Si tampoc fos 
possible contactar amb aquest dins del termini de 7 dies , o renunciés al premi, o es comprovi 
que no compleix amb les condicions d'aquestes bases, perdria el seu dret a reclamar el premi i 
es contactarà amb el segon suplent. Si tampoc fos possible contactar amb aquest dins del 
termini de 7 dies , o renunciés al premi, o es comprovi que no compleix amb les condicions 
d'aquestes bases, perdria el seu dret a reclamar el premi i el premi quedarà desert. 

Es contactarà amb els guanyadors i/o els suplents a través de les dades de contacte facilitades 
en el formulari de registre. Eurecat es reserva el dret de sol·licitar l'exhibició del DNI o 
document d'identitat del guanyador en el moment del lliurament del premi, per verificar la 
seva majoria d'edat, denegant-se en el cas que resulti ser una persona menor d'edat. 
 
El guanyador número 1 obtindrà com a premi: 

• Una bicicleta Torrot Citysurfer, valorada en 1.300 euros elèctrica, plegable, amb 
motor de 250W i bateria extraïble de fins a 50Km d'autonomia. Equipada amb canvi 
Shimano TX de 6 velocitats i un seient dissenyat per buscar una comoditat extra. Més 
informació a: https://www.torrotelectric.com/es/ebikes/3/131/citysurfer .  
 
El premi serà posat a la disposició del guanyador en les oficines de Barcelona de 
Fundació Eurecat, situades al carrer Bilbao, nº 74, edifici A, a partir del moment en què 
s'hagi contactat amb el mateix.  

 

Els guanyadors número 2 i 3 obtindran com a premi: 
 

• Un abonament Supermuver de 400 minuts valorat en 76 euros per ser utilitzat per 
moure's per Barcelona amb moto elèctrica. La Fundació Eurecat enviarà per correu 
electrònic a l'adreça indicada pel guanyador en el formulari de registre un codi d'un sol 
ús bescanviable a través de la web de Muving: https://muving.com/ . 
 
 
 
 



 

 

5.- LIMITACIONS 
 
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, 
o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà 
nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis 
atorgats en virtut d'aquesta Promoció. 
 
No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte 
d'altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica 
vinculades a Fundació Eurecat (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o 
indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat involucrada directa o 
indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.). 
 
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a 
petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.  
Fundació Eurecat es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal 
forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.  
 
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació 
del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no 
estigui expressament assumit per Fundació Eurecat a les presents Bases Legals. 
 
S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, 
per efectuar qualsevol reclamació motivada. Fundació Eurecat es reserva, en cas d'obligada 
necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques. 
 
6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
A títol enunciatiu, però no limitatiu, Fundació Eurecat no es responsabilitza de les possibles 
pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui 
afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc de l'ús que faci el 
participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix responsabilitat 
alguna per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, 
guanyadors o tercers. 
 
Fundació Eurecat no assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que 
poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que 
aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o 
qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Fundació Eurecat i que afecti al normal 
desenvolupament de la Promoció, es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la 
mateixa, incloent la pàgina web de participació. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS 
 
Fundació Eurecat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDiGDD), en qualitat de 
Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent 
informació: 
 
Responsable del Tractament: 

• Raó Social: Fundació Eurecat  
• NIF: G66210345 
• Domicili: Parc Tecnològic del Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23 08290 

Cerdanyola del Vallès 
• Telèfon: 34 93 238 14 00 
• Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org   

 
 
Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva 
participació en el sorteig i, en cas de ser el guanyador, comunicar-li el resultat. Així mateix 
seran tractades per enviar-li informació sobre Fundació Eurecat, únicament si ha prestat el seu 
consentiment exprés per a aquesta finalitat.  
 
Legitimació: Consentiment de l'interessat. 
 
Criteris de conservació de les dades: Les dades es conservaran mentre prevalguin les finalitats 
del tractament. 
 
Comunicació de les dades: Les dades seran comunicades a Easypromos amb l'única finalitat de 
gestionar el sorteig. No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o previ 
consentiment exprés de l'interessat. 
 
Transferències internacionals de dades: No es realitzen Transferències Internacionals de 
dades a tercers països fora de la Unió Europea. 
 
Decisions automatitzades: Fundació Eurecat informa que no pren decisions automatitzades 
que puguin causar perjudicis als interessats.  
 
Drets que assisteixen a l'Interessat: L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol 
moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i 
supressió (dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, al domicili 
social d'Eurecat o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a legal@eurecat.org, així com 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades 
competent, que actualment és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de 
la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web , o enviant un escrit a C/ 
Jorge Juan nº6 -28001 MADRID. 
 
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per poder 



 

 

participar en el present sorteig, en compliment dels nostres processos de seguretat.  
Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan 
responsables de comunicar a Fundació Eurecat, qualsevol modificació de les mateixes. 
Fundació Eurecat es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que 
hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de 
Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a Fundació 
Eurecat de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites. 
 
Fundació Eurecat l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de 
protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir 
la seguretat de les dades de caràcter personal.  
 
 
10.- CANVIS 
 
Fundació Eurecat es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la 
mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció. 
 
11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per 
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la 
validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de 
Barcelona. 
 
12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases íntegrament, per la qual cosa la 
manifestació en el sentit de no acceptació de les mateixes comportarà l'exclusió del participant 
i com a conseqüència de la mateixa, Fundació Eurecat quedarà alliberada del compliment de 
l'obligació contreta amb aquest participant. 


