
 

 

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS D’INSTAGRAM 

#FESTARQUITECTES 

 

1. EMPRESA ORGANITZADORA 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5, de Barcelona i NIF  

Q0875010A organitza el concurs #FestArquitectes en el marc de l’esdeveniment ‘Festa 

d’Arquitectes’ que se celebra al Parc d’Atraccions del Tibidabo el 27 de maig de 2022. El 

concurs és exclusiu per als assistents a la festa que siguin majors d’edat. 

2. DATES 

El concurs estarà obert des de les 18.30 h del divendres 27 de maig de 2022 fins a les 23.59 

h del diumenge 29 de maig.  

El COAC farà públics els guanyadors del concurs a través dels seus canals a les xarxes 

socials: Twitter i Instagram. Ho farà el dimarts 31 de maig. 

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL CONCURS 

La participació al concurs suposa l’acceptació incondicional i el respecte a tot allò que apareix 

en les presents bases legals. 

Els requisits de participació seran els següents: 

- Poden participar-hi totes les persones que assisteixen a la Festa d’Arquitectes i que 

siguin majors de 18 anys 

- Per entrar al concurs és imprescindible penjar una fotografia de la Festa d’Arquitectes 

al perfil personal d’Instagram amb l’etiqueta #FestArquitectes 

- La participació per persona és il·limitada, de manera que tothom pot penjar tantes 

imatges com vulgui 

o Es creen dues categories: Perspectiva i Sostenibilitat 

4. CONDICIONS I PREMIS 

El concurs comptarà amb dos guanyadors, que s’escolliran a través de la valoració i votació 

que durà a terme el jurat, format per: 

- Presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC 

- Directora de Relacions Institucionals del COAC 

- Responsable de Màrqueting del COAC 

- Responsable de Xarxes Socials del COAC 



 
Els dos guanyadors obtindran com a premi: 

- Una entrada doble per al Teatre Akadèmia 

- Una entrada doble per a la Casa Batlló 

El COAC es posarà en contacte amb les persones guanyadores del concurs a través de la 

plataforma d’Instagram. Aquestes persones hauran de respondre per acceptar el premi i 

proporcionar la imatge original a l’organitzador, per tal que pugui anunciar-ho públicament.  

En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte, es procedirà a declarar 

guanyadora la segona imatge més votada i així, successivament. 

La celebració del concurs, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa 

fiscal vigent. 

5. LIMITACIONS 

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix 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 del concurs, perdent tot dret sobre els premis 

atorgats en virtut d'aquesta promoció. 

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions 

a petició dels participants. Tampoc es podrà bescanviar per cap altre producte o per diners. 

S’estableix un termini de quinze dies naturals des de la data de concessió del premi per 

efectuar qualsevol reclamació. El COAC es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de 

substituir el premi per un altre de característiques similars.  

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, 

robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el 

desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que 

faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix cap 

responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els Participants, 

guanyador o tercers. 

No assumim 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, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no 

estigui sota el control del COAC i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens 

reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de 

participació. 

 
 
 
7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 



 
Dades del Responsable del Tractament 

Identitat Col·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC” 

N.I.F. Q0875010A 

Direcció postal Plaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya) 

Telèfon + 034 93 306 78 41 

Correu electrònic coac@coac.cat 

DPO o contacte dadespersonals@coac.net   

 

Finalitat  

El COAC disposa d’espais i canals de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça 

o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats que organitza. Aquesta difusió es 

realitza mitjançant la publicació d’imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, les 

persones que participin a les activitats esmentades. La finalitat del tractament de les 

imatges/veu es la divulgació per donar conèixer les activitats que organitza el COAC.  

Legitimació  

La base de legitimació pel tractament de les meves imatges/veu és el meu propi consentiment.  

 

Termini de conservació de les dades  

Aquestes dades personals seran conservades amb la finalitat esmentada anteriorment fins 

que no es revoqui el consentiment. Es pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol 

moment dirigint-se per escrit a dadespersonals@coac.net  

 

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament  

Les dades objecte del tractament no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.  

 

Transferències internacionals de dades  

El COAC no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic 

Europeu.  

 

Drets  

El COAC informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i 

limitació del tractament segon les condicions i límits previstos a la normativa vigent, dirigint-se 

per escrit a dadespersonals@coac.net. En qualsevol cas, s’haurà d’aportar còpia del DNI, 

passaport o document equivalent. 

 

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes bases legals es regeixen 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 del 

participant. 
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