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Bases legals del concurs de les Jornades Balfegó 2022 

1- EMPRESA ORGANITZADORA I OBJECTE 

Balfegó&Balfegó amb C.I.F.  B43636075, és una societat mercantil dedicada a 
la pesca, cura i comercialització de latrinxa roja. 

En compliment del seu objecte social organitza i s'encarrega del 
desenvolupament d'una promoció, anomenada "Concurs per guanyar un viatge 
gastronòmic a Barcelona per a dues persones" que consisteix que els usuaris 
assisteixin a dinar/sopar als restaurants participants a les Jornades, escanegin 
el codi QR i es registrin en el formulari omplint tots els camps. 

2- TERMINI PER PARTICIPAR EN AL CONCURS 

El 30 de setembre, Tuna Tour farà pública la convocatòria per participar en el 
concurs. 

La durada i termini per participar en el concurs  s'inicia el dia 30 de setembre a 
les 12.00h i finalitza el dia 16 d'octubre a les 23.59h hores. El 18 d'octubre es 
farà el sorteig i es comunicarà la persona guanyadora. 

3 – REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ 

Podrà participar en la present promoció i accedir al premi, qualsevol persona 
física resident major de 18 anys que siguin usuaris registrats i que hagin 
participat registrant correctament tots camps del següent formulari:  

Català https://5fklmihqv2h.typeform.com/to/YY2HQwtf 

Castellà https://5fklmihqv2h.typeform.com/to/xPCm0Epj 

El dret de participació en el concurs és totalment gratuït. 

En participar s'exonera de qualsevol tipus de responsabilitat enfront de tercers 
a Balfegó&Balfegó per reclamacions de qualsevol naturalesa que tinguin origen 
en la vulneració del dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar, a 
la pròpia imatge i a la propietat intel·lectual, com a conseqüència de la seva 
participació en la promoció, sent de càrrec del participant i de la seva 
responsabilitat qualsevol reclamació que es produeixi. 
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4- CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS I DESIGNACIÓ DELS GUANYADORS 

La persona guanyadora d'aquest viatge gastronòmic per a dues persones es 
designarà aleatòriament mitjançant un sorteig a través de l'aplicació online app-
sortejos entre totes aquelles persones que hagin registrat correctament les 
dades en un dels dos formularis (català o castellà).  S' escollirà una persona 
guanyadora i una altra suplent. 

Un cop escollirà la persona, es contactarà amb ella a través de l'email que va 
registrar al formulari i aquesta disposarà d'un termini de set dies naturals per 
respondre. En cas de no obtenir en el termini establert, la persona guanyadora 
passarà a ser la suplent, a qui es contactarà a través d' email i disposarà dels 
mateixos dies naturals per donar resposta i acceptar el premi. 

En cas que no s' obtingui resposta de cap de les dues persones, es procedirà a 
realitzar de nou el sorteig amb els mateixos termes. 

5- PREMIS 

El premi per a la persona guanyadora serà un viatge a Barcelona per a dues 
persones que inclou: Desplaçament des de qualsevol punt d'Espanya a 
Barcelona (Balfegó es reserva la possibilitat d'escollir el mitjà de transport més 
adequat), 1 nit d'hotel per a dues persones a Barcelona, dinar o sopar a Tunateca 
Balfegó (amb beguda inclosa). 

6- COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR 

Un cop escollida la persona, es contactarà amb ella a través de l'email que va 
registrar al formulari i aquesta disposarà d'un termini de set dies naturals per 
respondre. En cas de no obtenir en el termini establert, la persona guanyadora 
passarà a ser la suplent, a qui es contactarà a través d' email i disposarà dels 
mateixos dies naturals per donar resposta i acceptar el premi. 

En cas que no s' obtingui resposta de cap de les dues persones, es procedirà a 
realitzar de nou el sorteig amb els mateixos termes. 

7- ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL SORTEIG 

La participació en aquesta Promoció implica l' acceptació total d' aquestes 
bases per part dels participants. Balfegó&Balfegó es reserva el dret a modificar 
o cancel·lar les condicions de la pàtriaen qualsevol moment per circumstàncies 
alienes al seu control o que ho facin aconsellable, havent de publicar aquest 
canvi a la web i als mateixos mitjans que les bases inicials, i entrant en vigor el 
canvi des de l'endemà de la seva publicació. 
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8- CANVI I GAUDI DEL PREMI 

Els premis continguts en la present promoció en cap cas podran ser objecte de 
canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició del guanyador. 

9- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ 

No podran participar en la presente promoció ni persones jurídiques, ni menors 
de 18 anys. 

10- RESERVES I LIMITACIONS 

Balfegó&Balfegó queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit 
d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís 
la seva identificació. 

Balfegó&Balfegó no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa que puguin donar-se durant el trasllat o l'experiència del premi 
mensual. 

Balfegó&Balfegó no es fa responsable dels problemes de falta temporal de 
disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els 
quals es participa en la pólvora, i en particular, encara que no de manera 
exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de 
respostes de participació a través d'Internet. 

Balfegó&Balfegó es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi 
de la pàtriaquan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin 
dur-la a terme en la forma en què recullen les presents bases. 

Així mateix, es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar 
aquesta pàtria, si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin 
la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti 
qualsevol perjudici per als participants en la pól·fica.  

Balfegó&Balfegó tampoc respondrà dels casos de força major que poguessin 
impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi. 

Així mateix, Balfegó&Balfegó quedarà exempta de tota responsabilitat si 
concorregués algun dels casos assenyalats. 

Balfegó&Balfegó informarà els participants de qualsevol extrem i circumstància 
relacionada amb la present Promoció a través dels seus perfils en xarxes socials 
(Facebooki Instagram). 



.. 0 

 

 

 

11- FRAU 

Balfegó&Balfegó podrà, sense cap notificació prèvia i de forma unilateral, 
eliminar la inscripció d'aquell participant del qual es detecti qualsevol anomalia 
i/o se sospiti que està impedint el normal desenvolupament en la seva 
participació en la present Promoció, alterant il·legalment el seu registre o la seva 
participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per així 
falsejar la seva participació. Referent a això és important afegir que 
Balfegó&Balfegó ha habilitat els necessaris suports tecnològics per detectar 
qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar 
la participació en la present pól·cita amb l'objectiu d'aconseguir un premi de 
forma il·lícita. 

12- DADES PERSONALS 

Les dades de caràcter personal que faciliti vostè per a la participació en la 
present promoció seran tractades per Balfegó&Balfegó con B43636075 i 
domicili en polígon industrial Les Creuetes s/n, 43860 L'Ametlla de Mar, que 
tractarà aquestes dades en qualitat de Responsable del Tractament amb la 
finalitat de gestionar la seva participació en la promoció. 

Les seves dades seran conservades mentre duri la finalitat del tractament per a 
la qual van ser facilitades incloses les possibles obligacions fiscals o legals 
derivades del lliurament del premi. 

La base legal que justifica el tractament de les seves dades és el consentiment 
que vostè ens facilita com a titular dels mateixos. La informació que faciliti 
haurà de ser veraç i autèntica. 

En cas contrari, vostè serà responsable del dany que pugui causar a l'empresa 
o a tercers per no facilitar dades autèntiques. 

13- SERVEI D' ATENCIÓ AL CLIENT 

S' estableix com a sistema d' atenció al client-concursant, la possibilitat de 
trucar al telèfon 977 047 700 pertanyent a Balfegó&Balfegó, en el qual s' 
informarà de tots aquells aspectes que estiguin relacionats amb la Promoció. 

14- CONSULTA DE BASES 

Les Bases de la present Promoció estaran a disposició de qualsevol persona 
que desitja consultar-les en els dos formularis de participació. 
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15- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les bases del concurs es regeixen per la llei espanyola. Tuna Tour, i els 
participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels 
Jutjats i Tribunals de Tarragona per a qualsevol controvèrsia que pogués 
derivar-se de la present Promoció. 

 

 

 

 


