BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
BASES PEL SORTEIG D’ABONAMENTS ANUALS ENTRE ABONATS DEL BICING

Barcelona de Serveis Municipals, S.A, societat que gestiona, entre d’altres el servei de BICING,
té interès en conèixer la opinió dels abonats del BICING amb la finalitat de donar-los, cada cop,
un millor servei.
Per aquesta raó, s’ha preparat una enquesta destinada als usuaris, i s’organitza, entre aquells
abonats que contestin, en les condicions previstes en aquestes bases, un sorteig de cinc
abonaments anuals, en la modalitat mecànica, pel servei del BICING, que els premiats podran
gaudir dins el període 1 de Juliol de 2017 a 30 de Juny de 2018.
Amb aquesta finalitat, es redacten les bases que regularan aquest concurs, les quals es
publicaran al web del Bicing i a les xarxes socials de BSM

1. Organitzador del concurs
L’organitzador del concurs és Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb domicili a c/ Calabria
66, 08015 de Barcelona.
2. Objecte del concurs
El Bicing organitza un concurs per conèixer el grau de satisfacció dels abonats amb el servei.
3. Participants
Podran participar en el concurs tots aquells abonats, majors d’edat, que hagin rebut per e-mail
una invitació a participar en l’enquesta online i l’hagin respost, en les condicions indicades en
aquestes bases. BSM remetrà la invitació per participar en el concurs a una mostra aleatòria
d’abonats que estiguin d’alta en el servei, sense estar penalitzats per un expedient
d’incompliment, a data 31 de març de 2017, que tinguin un volum mínim de 5 usos al darrer any,
i una antiguitat mínima d’un any com a abonats al servei del BICING, comptades aquestes dades
amb referència al 31 de març de 2017.
4.- Premi
El premi del concurs consistirà en cinc abonaments anuals, en la modalitat mecànica, per a
cinc abonats al servei que hagin complert amb les condicions del concurs. Aquest premi s’haurà
de fer efectiu per part del premiat dins el termini 1 de juliol de 2017, 30 de Juny de 2018.
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. lliurarà cinc premis a cinc guanyadors, i el dit premi en
cap cas podrà ser objecte de canvi o compensació a petició del guanyador.
Per tal de poder fer efectiu el premi, cada un dels guanyadors del mateix estarà obligat a donar
la informació personal necessària per activar l’abonament anual, i també estarà obligat a fer els
tràmits que es requereixin a tal fi.
El guanyador podrà optar entre gaudir ell mateix del premi, o bé decidir que sigui altre persona
la que en pugui fer ús. En aquest darrer cas, i per tal de poder fer efectiu el premi, aquesta
persona haurà de comunicar a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. totes les dades que siguin
necessàries per tal de poder generar un abonament d’usuari del Bicing. Així mateix, per tal de

que pugui ser efectiu aquest premi a favor d’un tercer, serà necessari que el guanyador signi la
corresponent renúncia al premi, a les oficines de Barcelona de Serveis Municipals, SA

5. Termini de participació
Entraran en el concurs com participants tots aquells usuaris convidats a participar i que contestin
a l’enquesta indicada, en les condicions d’aquestes bases, abans del dia 2 de maig de 2017.
En el cas de que no s’obtinguin un mínim de 1000 enquestes, BSM es reserva el dret d’ampliar
el període de participació del concurs, ampliant les condicions previstes en aquestes bases.
6. Funcionament del concurs
Els participants hauran de contestar totes les preguntes de l’enquesta.
Un cop hagin respost totes les preguntes a l’enquesta online, en les condicions indicades a
l’efecte, els participants hauran de completar les seves dades de contacte (a l’última pàgina del
qüestionari online), i hauran de fer click al botó “Enviar respostes”. Un cop confirmada la recepció
de les respostes amb l’aparició a la pantalla d’un missatge de confirmació, el participant quedarà
automàticament inclòs en el sorteig. En cas que el participant a l’enquesta no estigui interessat
en participar en el sorteig tot i haver respost el qüestionari online, tal i com s’indica a l’última
pàgina del qüestionari, simplement haurà de deixar els camps corresponents a la introducció de
les seves dades de contacte en blanc.
7. Comunicació dels guanyadors
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. notificarà el resultat del sorteig als guanyadors mitjançant
l'enviament d'un e-mail o bé la realització d’una trucada telefònica a partir de les dades de
contacte proporcionades pel participant en fer l’enviament de l’enquesta. En el cas que el
guanyador no accepti el premi, no el reculli, o no compleixi amb allò establert a les presents
Bases, el premi quedarà desert.
El nom dels guanyadors es publicarà a la pàgina web de Bicing.

8. Recollida del premi
Els guanyadors hauran d’acceptar el premi, tot personant-se a l’oficina del Bicing, situada a la
PLAÇA CARLES PI I SUNYER, 8-10, BARCELONA, (horari de 08:30 a 17:30 de dilluns a
divendres no festius) dintre del termini màxim d’un mes des de la comunicació esmentada a la
base anterior. Transcorregut aquest termini s’entendrà que ha renunciat al premi.
9. Reserves i limitacions
Les dades dels participants hauran de ser facilitades de forma veraç. Qualsevol comunicació
falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs a desqualificar el
guanyador, no podent per tant disposar del premi. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. queda
eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció
de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. Barcelona de

Serveis Municipals, S.A. podrà sol·licitar al guanyador la seva identificació mitjançant fotocòpia
de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat.

10. Protecció de dades
Amb la seva participació, els concursants fan una cessió a BSM de totes les dades de caràcter
personal facilitades, per tal de que siguin utilitzades per les finalitats del sorteig. En aquest sentit,
tots els concursants donen el seu consentiment exprés a BSM per tal que les dades facilitades
siguin tractades d’acord amb l’objecte i finalitat d’aquest sorteig.
Els participants podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
o oposició previstos a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. A aquests efectes, hauran de dirigir una sol·licitud per escrit a les oficines de Barcelona
de Serveis Municipals, S.A., al carrer Calàbria 66, 08015, 5ª planta.
11. Acceptació i publicació de les bases
La participació en el sorteig suposa l'acceptació de les presents bases del concurs, així com
l'acceptació expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi Barcelona de
Serveis Municipals S.A.

