
BASES LEGALS SORTEIG APP ZERO BARRERES – FUNDACIÓ MÚTUA DE PROPIETARIS 

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE DEL SORTEIG 

FUNDACION MÚTUA DE PROPIETARIS, amb CIF G67133942 i domicili social al carrer Londres 

29, Barcelona, CP 08029, organitza en l'aplicació Zero Barreres el sorteig detallat a continuació. 

2.- PARTICIPANTS 

Podran participar en el present sorteig, de forma totalment gratuïta i voluntària, totes aquelles 

persones físiques majors de 18 anys i que resideixin legalment en territori espanyol i disposin 

de DNI/NIE en vigor. 

3.- MECÀNICA DEL SORTEIG 

Per a participar en el sorteig, els participants hauran de descarregar-se l'App Zero Barreres i 

realitzar un primer mesurament complet dels elements comuns del seu edifici. Aquest 

mesurament s'haurà de realitzar dins del període comprès entre el 12 d'abril i el 13 de juny 

2021 (tots dos dies inclosos).  

 

4.- CONSIDERACIONS GENERALS 

La Fundació Mútua de Propietaris es reserva el dret a excloure d'aquest sorteig a qualsevol 

participant que actuï, en qualsevol de les fases, de manera contrària a les presents Bases, actuï 

de mala fe o realitzi qualsevol acció tendent a alterar els resultats o el normal 

desenvolupament d'aquest. Així mateix: 

 

• Els participants són els únics responsables dels seus mesuraments realitzats a fi de 

participar en aquest sorteig. Per tant, els participants en el present sorteig es faran 

responsables de les reclamacions de qualsevol índole que tercers poguessin fer de qualsevol 

naturalesa. 

 

• La participació en aquest sorteig implica l'autorització de manera gratuïta a Fundació 

Mútua de Propietaris per a comunicar públicament, en qualsevol mitjà, el nom dels 

participants i del guanyador. Aquesta autorització serà per temps indefinit, a comptar des del 

moment en què l'usuari participi en aquest sorteig, per a un nombre de reproduccions 

il·limitat, en tots els països del món i per a qualsevol mitjà, en línia i offline, conegut o que 

pugui ser desenvolupat en un futur, i amb possibilitat per a Fundació Mútua de Propietaris de 

cedir aquests drets a tercers perquè els exercitin amb les mateixes finalitats.  

 

5.- PREMIS 

Hi haurà dos guanyadors, triats a l'atzar a través de la plataforma Easy Promos, entre tots els 

mesuraments realitzats en l'aplicació entre les dates de la campanya (del 12 d'abril al 13 de 

juny).  

En el cas que qualsevol guanyador no acceptés el premi, renunciés a aquest, o no pogués ser 

localitzat en el termini d'un mes des del final del sorteig, aquest premi es proclamarà desert. 



Els dos guanyadors s'emportaran, respectivament, un Nou Echo de Amazon.  

Els premis no podran ser canviats en cap cas pel seu contravalor en metàl·lic ni ser objecte de 

substitució, canvi, alteració o cap compensació. Una vegada lliurats, la Fundació Mútua de 

Propietaris no serà responsable de l'estat d'aquest, ni de possibles avaries. 

A causa de la situació actual provocada per la crisi sanitària del covid19, els enviaments dels 

premis podrien sofrir retards.  

6.- COMUNICACIÓ DEL RESULTAT I LLIURAMENT DEL PREMI 

La Fundació Mútua de Propietaris comunicarà en l'apartat de notícies de l'aplicació Zero 

Barreres, un text anunciant els guanyadors del sorteig, els quals també rebran un mail amb el 

qual se'ls comunicarà la seva condició de guanyador del sorteig. De la mateixa manera, la 

Fundació Mútua de Propietaris publicarà en les xarxes socials de la Fundació, l'anunci de la 

resolució dels sortejos, indicant que s'han publicat els guanyadors en l'apartat de notícies de 

l'aplicació Zero Barreres. 

La Fundació Mútua de Propietaris gestionarà aquest sorteig amb la col·laboració de Lasker 

(Servicios Integrados Lasker, S.L.) qui li donarà suport tant en la gestió d'aquest, com en la 

comunicació de guanyadors i contacte amb aquests. 

7.- RESPONSABILITAT I GARANTIES 

Els participants assumeixen l'obligació de mantenir a la Fundació Mútua de Propietaris i als 

seus col·laboradors en aquesta promoció indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués 

derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en l'incompliment de 

les presents Bases per part dels participants. No obstant això, l'anterior, la Fundació Mútua de 

Propietaris es reserva la facultat d'excloure a qualsevol participant, mitjançant la utilització 

d'instruments tecnològics aptes a aquest efecte, si tingués coneixement efectiu que actuï de 

manera contrària a les presents Bases, realitzi activitat il·lícita o impedeixi el normal 

desenvolupament de l'acció. 

8.- ACCEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES 

La participació en aquest sorteig implica, per si mateixa, l'acceptació de les bases. La falta 

d'aquesta acceptació per part del concursant comportarà l'exclusió del sorteig. 

Aquestes bases seran publicades en la pàgina web de la Fundació Mútua de Propietaris: 

https://www.fundacionmdp.org/  

9.- RESERVA DE DRETS 

En tot cas, Fundació Mútua de Propietaris es reserva el dret a modificar aquestes bases 

(incloent la possibilitat d'estendre o reduir la durada del sorteig, o fins i tot cancel·lar la seva 

celebració), així com el dret a eliminar d'aquest sorteig, qualsevol mesurament que vulneri o 

sigui susceptible de vulnerar drets de tercers, que incompleixi aquestes bases, o bé, que es 

consideri inapropiat pel seu contingut contrari a la moral, llei o ordre públic, sense que d'això 

derivi cap dret per al participant d'obtenir cap compensació. 

Fundació Mútua de Propietaris es reserva el dret de cancel·lar el sorteig en qualsevol moment, 

si no es pogués garantir el funcionament adequat d'aquest, ja sigui per motius tècnics, per 

exemple, virus o manipulació, o per qualsevol altre motiu de força major. 



10.- JURISDICCIÓ. 

Per a quants dubtes puguin derivar-se de la interpretació del present document, les parts se 

sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 

expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.  

11.- PROTECCIÓ DE DADES 

El Responsable del Tractament de les dades personals que Vostè ens facilita en participar en 

aquest concurs, és Fundació Mútua de Propietaris amb CIF: G67133942, C/ Londres, 29, 08029, 

Barcelona (Espanya). Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (*DPD) en 

dpo@fundacionmdp.org 

Fundació Mútua de Propietaris tractarà les seves dades personals per a gestionar el sorteig en 

el qual Vostè està participant, gestionar el seu accés i ús de l'Aplicació Zero Barreres, gestionar 

i mantenir la relació amb vostè, atendre les seves consultes, informar-lo sobre les nostres 

activitats i serveis sense ànim de lucre, enviar-li el nostre butlletí informatiu, rebre la seva 

valoració sobre les nostres activitats i serveis, així com realitzar estudis amb finalitats 

estadístiques. 

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment en participar en el 

concurs. 

Conservarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la gestió d'aquest 

sorteig i per a la gestió dels consentiments a finalitats addicionals atorgats per vostè al 

tractament de les seves dades personals, i en qualsevol cas mentre vostè no sol·liciti la seva 

supressió, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en 

cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades. 

Vostè té dret a retirar els seus consentiments en qualsevol moment, a oposar-se al tractament, 

a accedir, rectificar, limitar i suprimir les dades, així com a exercir el dret de portabilitat de les 

seves dades comunicant-lo a l'adreça de correu electrònic: rgpd@fundacionmdp.org 

Si considera que la Fundació Mútua de Propietaris no ha tractat les seves dades personals de 

conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació enfront de l'autoritat 

de control competent, a través de la pàgina web www.aepd.es. 

Vostè pot obtenir més informació sobre aquest tema consultant la Política de Privacitat de 

Fundació Mútua de Propietaris en www.fundacionmdp.org 

 

12. FISCALITAT 

La fiscalitat dels premis s'ajustarà a les normes que, en el seu cas, li siguin aplicables. 


