
BASES DEL CONCURS “ESADE IGER OF THE MONTH” 

 
 
 
 
1. ENTITAT ORGANITZADORA 
 
Aquesta acció promocional, denominada “ESADE Iger of the Month”, és 
organitzada per la Fundació ESADE, amb CIF núm. G-59716761 i domicili social 
a l’avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 (Barcelona).  
 
 
2. ÀMBIT GEOGRÀFIC 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta promoció és tot el territori espanyol. 
 
 
3. ÀMBIT TEMPORAL 
 
El termini de la promoció comença el 5 de desembre de 2014 i finalitza el 15 de 
juliol de 2015, ambdós inclosos. 
 
 
4. OBJECTE I FUNCIONAMENT DEL CONCURS 
 
Per participar en el concurs, és necessari compartir a Instagram una fotografia 
significativa de l’experiència a ESADE, etiquetant-la amb els hashtags 
‘#IGERSESADE’ i/o ‘#ESADE’.  
 
Cada mes natural, des de desembre de 2014 fins al juliol de 2015, l’equip de 
Social Media d’ESADE, responsable dels continguts del compte oficial d’ESADE 
a Instagram, seleccionarà com a mínim 4 fotografies de les que s’hagin presentat 
de la forma indicada, i les compartirà, fent-ne un repost que inclourà un faldó 
amb el nom de l’autor de la imatge, al compte oficial d’ESADE. 
 
De totes les fotos, la que obtingui més ‘Likes’ durant el mes natural corresponent 
serà la guanyadora del mes. En cas d’empat, es farà un sorteig per decidir quina 
foto és la guanyadora. 
 
 
5. CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI 
 
Pot participar en el concurs qualsevol persona major d’edat que formi part de la 
comunitat d’ESADE, integrada pels participants en els programes formatius i de 
recerca, el professorat i el personal administratiu i de serveis. 
 
La publicació d’una foto a Instagram amb les etiquetas ‘#IGERSESADE’ i/o 
‘#ESADE’ per part de qui tingui les condicions esmentades li atribueix la condició 
de participant. El participant haurà de facilitar les seves dades –el nom, els 



cognoms, la nacionalitat, la residència i el col·lectiu de la comunitat d’ESADE al 
qual pertany– mitjançant correu electrònic, telèfon o altre mitjà de comunicació. 
 
La participació en aquesta acció promocional és de caràcter gratuït i no implica 
cap cost per al concursant, ni directament ni per mitjà de trucades telefòniques, 
la tramesa de missatges de text o qualsevol altre procediment electrònic, 
informàtic o telemàtic en què hi hagi una tarifació addicional. 
 
 
6. PREMI 
 
El premi mensual consistirà en un tassa d’ESADE, valorada en 12 €. 
 
El guanyador podrà renunciar al premi que hagi guanyat, però en cap cas el 
podrà bescanviar per un altre ni pel seu import en metàl·lic. 
 
El resultat mensual de cada concurs es comunicarà a través de les xarxes socials 
d’ESADE i amb un missatge directe d’Instagram al guanyador. 
 
Els premiats podran recollir els premis a les instal·lacions de la Fundació ESADE, 
avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 (Barcelona), mostrant el DNI o qualsevol 
altre document identificador equivalent. 
 
Els premis es custodiaran durant el termini d’un mes després de la data del 
concurs corresponent. Si, transcorregut aquest termini, el premiat no l’ha vingut 
a recollir, s’entendrà que hi renuncia. 
 
 
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en el concurs publicant una foto a Instagram amb les etiquetas 
‘#IGERSESADE’ i/o ‘#ESADE’ atribueix la condició de participant i suposa 
l’acceptació expressa i incondicional d’aquestes bases i del criteri de la Fundació 
ESADE pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la promoció. 
 
 
8. DRETS D’IMATGE I DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
La participació comporta el consentiment de l’autor per tal que el seu nom i la 
seva condició dins els col·lectius d’ESADE siguin publicats juntament amb la 
fotografia.  
 
La participació en aquest concurs implica la cessió a la Fundació ESADE dels 
drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les fotos 
presentades, previstos a la legislació sobre propietat intel·lectual, per qualsevol 
mitjà, per la durada màxima establerta legalment i per a l’àmbit mundial, i en 
faculta l’explotació en qualsevol modalitat, suport i format, i a través de qualsevol 
procediment tècnic. 
 



Els guanyadors i els participants en aquesta promoció autoritzen expressament 
la Fundació ESADE a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, els cognoms, la 
imatge i qualsevol altra informació facilitada, en qualsevol activitat publicitària i/o 
promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, tot això en 
qualsevol mitjà, incloent-hi internet, i publicar les fotos dels guanyadors a la web, 
sense que aquestes activitats els confereixin cap dret de remuneració o cap 
benefici, excepte el lliurament del premi que hagin guanyat d’acord amb aquestes 
bases. 
 
El participant cedeix a la Fundació ESADE, sense cap limitació, tots els drets 
d’imatge que, si fos el cas, li poguessin correspondre per la seva participació i 
aportació en el concurs.  
 
En tot cas, la cessió dels drets esmentats anteriorment serà a títol gratuït. 
 
 
9. FISCALITAT 
 
Els premis d’aquesta promoció estaran subjectes a la legislació fiscal vigent en 
cada moment i, concretament, a allò que disposen tant la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, reguladora de l’import sobre la renda de les persones físiques (IRPF), 
com el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’IRPF, i d’altres disposicions concordants que s’hagin dictat per desenvolupar-la 
i que siguin aplicables. 
 
 
10. RESERVES I LIMITACIONS 
 
La Fundació ESADE es reserva el dret de canviar, suspendre o modificar aquest 
concurs quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin 
dur-lo a terme de la manera com s’estableix a les bases. La Fundació ESADE es 
reserva el dret de retirar o modificar la mecànica de la promoció si és necessari, 
per a la qual cosa informarà de manera pertinent a través dels mateixos mitjans 
en què s’hagi publicat la promoció i, a més, modificarà aquestes bases, si ho 
considera oportú. 
 
La Fundació ESADE pretén que la participació en el concurs es faci en igualtat 
d’oportunitats i amb un respecte estricte a les normes de la bona fe. Per això, 
qualsevol ús abusiu o fraudulent d’aquestes bases donarà lloc a la consegüent 
desqualificació del participant, que perdrà qualsevol premi que hagi pogut 
obtenir. A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es fa una utilització 
abusiva o fraudulenta del concurs si es produeix algun tipus de frau o de 
falsificació en la inscripció al concurs. 
 
Si es detecten irregularitats en el comportament dels participants que puguin 
ocasionar algun perjudici a la imatge de la Fundació ESADE, l’organització es 
reserva el dret d’eliminar aquests participants. 
 
El participant en aquesta promoció, pel fet de la seva participació, garanteix a la 
Fundació ESADE que té plenament i exerceix lliurement els drets de la propietat 



intel·lectual de les fotografies aportades, i l’allibera de qualsevol responsabilitat 
davant de tercers. 
 
 
11. PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i d’altra normativa aplicable, la 
Fundació ESADE informa que existeix un fitxer de dades de caràcter personal 
creat amb les dades que li proporcionin els participants. La finalitat d’aquest fitxer 
és gestionar la relació d’aquests amb la Fundació ESADE, mantenir-los informats 
de les seves activitats i actes, enviar-los la seva newsletter i fer activitats 
promocionals i publicitàries pròpies. 
 
Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a la Fundació 
ESADE, avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 (Barcelona), indicant el seu nom 
i els cognoms, i adjuntant una fotocòpia del DNI. 
 
 
12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 
Les bases de la promoció es regeixen per la legislació espanyola.  
 
Els participants en la promoció renuncien expressament qualsevol altre fur i se 
sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per resoldre qualsevol 
controvèrsia que es pugui derivar de la promoció.  
 
 
 
 


