BASES LEGALS DEL SORTEIG DE TRES
iPHONES ENTRE LES PERSONES
PARTICIPANTS DE L’ENQUESTA
D’INSERCIÓ LABORAL 2023 D’AQU
CATALUNYA
Setembre 2022

PRIMERA. OBJECTE
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU Catalunya) és
una entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica pròpia,
plena capacitat d’obrar i patrimoni per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei
15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(publicada al DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015). L’objecte d’AQU Catalunya és promoure i
garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards acadèmics i socials
internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i proporcionar als
agents de l’educació superior criteris i referents per assolir els màxims estàndards de qualitat en el
compliment de llurs funcions, tot atenent l’interès que la societat té per una educació superior de
qualitat.
Entre les funcions d’AQU Catalunya reconegudes per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, destaca l’anàlisi
del desenvolupament de l’educació superior per tal d’aportar orientació experta i assessorament a
les universitats, i contribuir així a promoure l’excel·lència dels serveis prestats. Sobre això, i amb
l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la situació i evolució de l’educació superior, l’Agència elabora
informació estadística i indicadors que ajuden a expandir la informació pública que demostra l’estat
de la qualitat dels serveis que ofereixen les universitats, tot contribuint a la rendició de comptes a la
societat.
AQU Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable i amb l’objectiu de complir amb les funcions
que li són reconegudes, elabora amb caràcter triennal una enquesta destinada a conèixer el volum i
la qualitat de la inserció laboral de les persones titulades en graus, màsters, doctorats així com del
d’Estudis Artístics Superiors. Aquest estudi proporciona al sistema universitari informació sobre la
qualitat de la inserció i la satisfacció respecte dels estudis realitzats amb la finalitat de promoure la
millora contínua del sistema universitari. En aquesta edició es realitza un treball de camp
multimodal: una primera fase electrònica (correu electrònic) i una posterior fase telefònica.
AQU Catalunya, amb la finalitat de potenciar el coneixement i la participació en l’enquesta
esmentada, portarà a terme, per mitjà dels seus canals de comunicació, el sorteig de tres iPhones
d’última generació entre totes aquelles persones que compleixin les següents condicions:
a) Han participat a l’estudi, independentment del col·lectiu universitari/artístic superior al qual
pertanyen i de la modalitat del treball de camp (electrònic o telefònic).
b) El seu qüestionari es classifica com a vàlid. Es considera un qüestionari vàlid els que mínim han
respost les variables clau: ocupació al moment de l’enquesta, funcions desenvolupades a la feina
i si tornarien a repetir la titulació. Això aplica tant en la modalitat electrònica com telefònica.
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c) Han donat el consentiment per a tractar les dades per a aquest fi al final del qüestionari, ja sigui
en la modalitat electrònica com en la telefònica.

SEGONA. TERMINIS DE L’ENQUESTA I SORTEIG
L’enquesta electrònica estarà activa des del dia 7 de novembre de 2022 fins al 4 de desembre de
2022. I en la fase telefònica des del 16 de gener 2023 fins a 28 d’abril 20231. El sorteig es realitzarà
el dia 29 de setembre de 2023 per mitjà d’una eina de selecció aleatòria que escollirà les tres
persones titulades premiades. Addicionalment, per mitjà de la mateixa eina de selecció aleatòria,
s’extrauran deu persones titulades més com a reserves per al supòsit que alguna de les persones
titulades seleccionades en primer lloc no sol·licitin el premi en el termini previst o sigui impossible
establir-hi contacte.
AQU Catalunya notificarà a les tres persones titulades premiades del sorteig l’obtenció del premi a
través de, preferiblement, les adreces electròniques que consten per a la participació a l’estudi. En
cas de que no constin adreces electròniques informades, s’utilitzaran els telèfons que consten per a
la participació a l’estudi fins a 3 trucades en horari d’oficina (8h a 15h, UTC +1). La comunicació
realitzada de manera individual a les persones titulades premiades indicarà la manera de procedir
per rebre el premi i serà necessari que es respongui en el termini de cinc dies hàbils des de la seva
recepció, a comptar del mateix dia de la comunicació.
En el supòsit que sigui impossible contactar amb les tres persones seleccionades o no s’obtingués
resposta en el termini indicat, AQU Catalunya procedirà a contactar amb les reserves, per ordre, els
quals disposaran del mateix termini de cinc dies hàbils des de la recepció del la comunicació per
reclamar el premi.
Per a la recepció efectiva del premi, les persones titulades hauran de lliurar a AQU Catalunya el dia
de la recollida del premi una fotocòpia del document que acrediti la seva identificació on hi consti el
NIF/DNI, nom i cognoms i el municipi de residència a efectes fiscals.
El sorteig es declararà desert en el cas que cap de les tres persones titulades seleccionades, ni les
reserves, reclamin el premi segons el procediment indicat en aquestes bases. En aquest cas, es
tornarà a realitzar el sorteig amb les persones restants que compleixin els requisits indicats
anteriorment per tal de seleccionar unes altres persones premiades i unes persones de reserva, tal
com s’indiquen en aquestes bases.
Les persones titulades premiades autoritzen AQU Catalunya perquè publiqui al web de l’Agència el
seu nom com a premiada, així com una constància fotogràfica de l’entrega, si s’escau.
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Per alguns col·lectius l’enquesta telefònica finalitza abans de la data indicada. L’agència es reserva el dret a ampliar
aquest termini si el rendiment del treball de camp així ho recomanés.
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AQU Catalunya garanteix que el sorteig es fa en igualtat d’oportunitats entre les diferents persones
titulades que responguin l’enquesta d’Inserció Laboral. Per això, qualsevol ús abusiu o fraudulent
d’aquestes bases legals donarà lloc a la supressió de la participació en aquest sorteig. Així mateix, la
resposta a l’enquesta per part de cada persona titulada només es computarà una vegada, tot i que
per qualsevol circumstància l’hagi pogut enviar més d’un cop.

TERCERA. PREMI
El premi és un telèfon mòbil iPhone 13, o la gamma equivalent recent, per cada una de les tres
persones premiades.
El premi és personal i intransferible. Així mateix, en cap cas el premi no serà susceptible de canvi,
alteració o compensació. El valor aproximat del telèfon mòbil és de 950 euros.

QUARTA. DADES REQUERIDES I FINALITAT
Per poder formar part del sorteig regulat en aquestes bases legals, els participants hauran
d’acceptar la clàusula de cessió de dades que s’inclou en el qüestionari. Aquestes cessió de dades
s’inclou amb la finalitat de gestionar i portar a terme el sorteig, així com per poder contactar amb
les persones titulades premiades. La resposta a l’esmentada clàusula no té caràcter obligatori.
Només aquelles persones titulades que l’acceptin seran incloses en el sorteig, raó per la qual la no
resposta equivaldrà a la no acceptació de cessió de les dades.

CINQUENA. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1. Legitimació i consentiment de la persona interessada
D’acord amb l’article 6 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de
garantia dels drets digitals, el present tractament es troba basat en el consentiment de la persona
afectada i, per tant, l’acceptació de les bases per participar en el sorteig constitueix la seva base
jurídica legítima. El consentiment podrà ser revocat lliurement en qualsevol moment i la seva
retirada produirà efectes a partir del moment de la seva comunicació.
2. Responsable del tractament
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb NIF Q-0801199A, amb adreça
al carrer d’Enric Granados, número 33, 08007 Barcelona, és titular i responsable dels fitxers de
dades personals recaptades i gestionades.
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3. Finalitat del tractament
Gestionar la participació de les persones titulades en el sorteig de l’enquesta d’Inserció Laboral
d’AQU Catalunya de l’any 2023.
4. Destinataris
El destinatari únic és AQU Catalunya.
No es preveuen cessions a tercers o transferències internacionals de dades, tret que sigui una
obligació legal.
5. Drets dels participants
En relació amb les dades de caràcter personal, els participants en l’enquesta d’inserció laboral
poden sol·licitar a AQU Catalunya l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
L’exercici dels drets de protecció de dades davant d’AQU Catalunya es pot efectuar mitjançant
l’enviament d’una petició des de l’apartat Contacta’ns del web d’AQU Catalunya o de correu postal
adreçat a AQU Catalunya, carrer d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona, o bé per mitjà d’altres
maneres admeses en dret.
6. Període de conservació de les dades
El període de conservació de les dades facilitades per a la realització del sorteig serà el necessari per
a la gestió d’aquest sorteig i el lliurament del premi.

SISENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet d’indicar en l’enquesta que es vol participar en aquest sorteig implica que la persona titulada
participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals i l’acceptació del criteri d’AQU
Catalunya pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.
AQU Catalunya es reserva el dret d’ampliar o de modificar aquestes bases legals i, fins i tot,
d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que concorri una causa justificada. Aquests
extrems seran comunicats pels mateixos mitjans i amb el mateix grau de publicitat donat al sorteig.
AQU Catalunya queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de
força major, imperatius legals o altres criteris de l’Agència, la promoció s’hagués d’anul·lar o
suspendre.
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SETENA. COMUNICACIÓ A L’AEAT I SOL·LICITUD DE LES DADES FISCALS
DELS PARTICIPANTS
AQU Catalunya comunicarà a l’AEAT l’obtenció del premi per part de la persona premiada als
efectes oportuns.
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