Bases legals
‘#devorallibres. El joc de la Barcelona literària’
S’informa els participants que el simple fet de prendre part en el joc implica la total acceptació de
les bases:
Organitzador:
L’empresa Informació i Comunicació de Barcelona (en endavant, ICB) amb domicili social a la
plaça de Tísner, 1, 08018 de Barcelona, amb CIF A08862997, organitza un joc a través del seu
web i la plataforma Qualifio.
Requisits de participació:
1. El joc es portarà a terme en àmbit autonòmic (Catalunya), per a participants exclusivament
majors de 18 anys.
2. El període de participació en el joc comença el dilluns 13/07/20 a les 09 h i finalitza el dimecres
22/07/20 a les 23.59 h.
3. El requisit imprescindible per participar en el joc és donar-se d’alta com a usuari registrat al
web de beteve.cat.
4. Per seguir de primera mà el curs del joc es recomana entrar al w
 eb de betevé i als perfils
socials de betevé a Facebook, Twitter i Instagram.
Mecànica del joc:
1.El joc es publicarà el 13/07/20 al web de betevé i finalitzarà el 22/07/20 a les 23.59 h
2.El participant haurà de resoldre 10 preguntes sobre Barcelona i els llibres per entrar en el
sorteig dels premis diaris. Si completa tots els jocs durant els 10 dies que dura la campanya (100
preguntes), podrà optar als premis finals, a la fidelitat i al major nombre d’encerts.
3.- Els guanyadors s’escolliran mitjançant un sorteig directe entre tots els participants que
compleixin els requisits, a través del web www.qualifio.com/
Premis:
1. Se sortejarà un únic premi en forma de targeta regal per valor de 250 € per al participant que
més punts obtingui havent respost les 100 preguntes del joc, que es podrà bescanviar en un dels
24 eixos comercials de Barcelona Comerç a elecció del guanyador/a i de manera global o
fraccionada.

2. Se sortejarà un únic premi en forma de targeta regal per valor de 150 € per al segon
participant que més punts obtingui havent respost les 100 preguntes del joc, que es podrà
bescanviar en un dels 24 eixos comercials de Barcelona Comerç a elecció del guanyador/a i
de manera global o fraccionada.
3. Se sortejarà un únic premi en forma de targeta regal per valor de 100 € per a un dels
participants que hagi jugat els 10 dies consecutius, que es podrà bescanviar en un dels 24
eixos comercials de Barcelona Comerç a elecció del guanyador/a i de manera global o
fraccionada. El sorteig serà aleatori entre totes les persones que hagin participat en el joc
complet, sense tenir en compte la puntuació obtinguda.
4. Se sortejaran sis premis en forma de targeta regal per valor de 50 € cadascun per a sis
participants del joc que hagin completat els 10 dies del joc. Serà un sorteig aleatori entre tots
els participants que hagin completat el joc, sense tenir en compte la puntuació obtinguda. Les
targetes regal s'hauran de bescanviar, de manera global o fraccionada, a elecció del
guanyador/a, en un dels sis eixos comercials de Barcelona que es determini (cada dia es
comunicarà quins eixos comercials són objecte de sorteig).
Els premis detallats als apartats 1, 2 i 3 i 4 anteriors es faran públics el dijous 23 de juliol.
A banda d’aquests premis:
5. Se sortejaran diàriament dues targetes regal per valor de 50 € cadascuna, durant nou dies,
del 14 al 22 de juliol inclosos, fins a un total de 18 targetes regal. Les targetes regal s'hauran de
bescanviar, de manera global o fraccionada, a elecció del guanyador/a, en un dels 18 eixos
comercials de Barcelona Comerç que determini l’organització que cada dia es comunicarà en els
suports de difusió del joc. El sorteig serà aleatori amb tots els participants del joc del dia anterior,
sense tenir en compte la puntuació obtinguda. Només serà necessari haver participat en el joc
del dia anterior. El fet de guanyar un d’aquests premis, exclou automàticament la possibilitat de
tornar a guanyar qualsevol dels premis de participació, però no exclou el participant de poder
optar als premis 1 i 2 esmentats en l’apartat anterior.
Les compres només es podran realitzar als comerços associats a l’Eix comercial del qual el
guanyador/a ha estat premiat amb la targeta regal. El guanyador podrà anar de compres als
comerços associats a l’Eix escollit des del mateix moment que l’Eix li faci el lliurament del premi i
fins el 30 de setembre de 2020. No és obligatori realitzar les compres en un únic dia. El premi no
es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic, i estan exempts de retenció per als guanyadors. t
El premi és nominatiu, no transferible. És vàlid per als usuaris que, havent resultat guanyadors,
compleixin amb la resta de requeriments inclosos en aquestes bases.

Comunicació del concurs/joc i del premi:
1. El sorteig dels premis dels apartats 1, 2 i 3 i 4 anteriors es farà dijous 23 de juliol a través de la
plataforma de participacions pròpia de betevé https://www.qualifio.com.

2. El sorteig dels premis diaris esmentats en el punt 5 anterior se celebraran l’endemà mateix de
la posada en marxa de cada joc. Cada dia s’escolliran dos participants guanyadors entre tots
aquells que hagin jugat el dia anterior, sense importar el nombre d’encerts o errors que hagin
fet. Aquests premis es comunicaran cada dia personalment als guanyadors a través del correu
electrònic.
3. En un termini de dos dies després d’acabar el joc, es contactarà per correu electrònic amb els
diversos guanyadors i se'ls comunicarà com i on podran recollir els premis.
4. Els possibles costos de desplaçament vinculats al joc o a la recollida del premi aniran a càrrec
dels concursants.
5. Passades 24 hores des de la publicació dels guanyadors, si no es posen en contacte amb
betevé, rebutgen el premi o no hi podem contactar per la raó que sigui, perdran la condició de
guanyadors i se seleccionaran uns altres guanyadors, sota el mateix procediment que els
primers, i així successivament.
6.Per a qualsevol dubte, rectificació de dades, consultes o qualsevol informació relacionada amb
el sorteig, els usuaris poden posar-se en contacte amb betevé a través dels perfils socials a
Facebook, Twitter i Instagram, o bé a través del correu electrònic info@beteve.cat.

Drets d’imatge i/o propietat intel·lectual:
1. Els concursants accepten, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, continguts i
comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris al web i xarxes del
programa i publicada al web i a qualsevol suport i/o pantalla gestionada per ICB, la Fundació
Barcelona Comerç i/o Biblioteques de Barcelona. La participació en un concurs que es
desenvolupi totalment o parcialment a xarxes socials suposa l’acceptació de les normes de cada
xarxa social.
2. La participació en el sorteig constitueix una autorització gratuïta per a la inclusió de les
imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el seu cas se’n
derivin i, per tant, la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i transformació , en
qualsevol mitjà o format, actuals o futurs i modalitat d’explotació, en tots els idiomes i països del
món, per part d’ICB o de tercers cessionaris d’aquesta empresa.

Protecció de dades de caràcter personal:
En participar en aquest sorteig l’usuari atorga el consentiment perquè les seves dades de
caràcter personal siguin tractades per ICB, amb l’exclusiva finalitat de gestionar la participació en

aquest sorteig, i entendrem que presta el consentiment al tractament de les seves dades excepte
que manifesti que s’hi oposa per escrit en un termini de 30 dies.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016 i altra normativa de desenvolupament en aquesta matèria l, l'informem que les dades de
caràcter personal facilitades en aquest sorteig són responsabilitat d’ICB i seran tractades de
forma confidencial. La informació facilitada pels participants es podrà cedir a terceres empreses
intermèdies, amb l'exclusiva finalitat d'aconseguir resultats estadístics per a tals activitats.
El titular de les dades podrà exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificacions,
supressió i oposició de les dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà
efectuar-se dirigint-se per escrit a ICB, a la plaça de Tísner, 1, 08018 de Barcelona; o bé a través
del correu gdpr@beteve.cat.
El titular disposa també de la possibilitat d’aconseguir, en un format electrònic organitzat i
comunament usat, una còpia de les dades que tractades per ICB. Podrà decidir transmetre
aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objectes d'aquesta transmissió estiguin
subjectes a un tractament automatitzat. La informació facilitada romandrà en la titularitat d’ICB
per a finalitats estadístiques i/o publicitàries, fins que vostè exerceixi el dret de supressió
mencionat anteriorment.

Responsabilitats:
1. ICB es reserva el dret d’anul·lar el concurs en qualsevol moment i/o realitzar canvis en el premi
del guanyador.
2. ICB es reserva el dret de rebutjar o excloure qualsevol participant dels concurs que no reuneixi
els requisits descrits en les bases i termes de participació, o contravingui les normes o finalitat del
concurs.
3. S’exclourà automàticament del concurs qualsevol imatge no adequada, inapropiada o ofensiva.
Així mateix, ICB es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació d’una participació si
aquesta vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
4. El participant mantindrà indemne a ICB de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers
en relació amb els possibles drets que poguessin derivar-se de participar-hi.
5. La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la
manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió
del participant i a conseqüència d'això, ICB quedarà alliberada del compliment de l'obligació
contreta amb aquest participant.
6. El sorteig es regirà per la llei espanyola, tant l'organitzador com els participants se sotmeten a
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

7. ICB no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de la participació en aquest Sorteig ni
de l'ús del premi. Conseqüentment, els participants del present sorteig, eximeixen a ICB, de la
forma més àmplia que en dret procedeixi, de qualsevol mena de responsabilitat, sanció,
reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de qualsevol altra índole,
incloent indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, costes o qualsevol altre tipus de
despeses (amb expressa inclusió dels honoraris de Lletrats i Procuradors) en els quals pogués
resultar implicat ICB amb motiu i ocasió del present sorteig.
8. ICB queda exonerat de tota responsabilitat derivada del mal funcionament de les xarxes de
comunicació electròniques que impedeixin el normal desenvolupament del sorteig per causes
alienes a ICB i especialment per aspectes aliens de mala fe. Tampoc serà responsable pels
problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquest.

