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CONDICIONS GENERALS 

Aquestes condicions, que poden modificar-se en tot moment, són aplicables a tots els nostres 
serveis disponibles en línia, a través d'un dispositiu mòbil, per e-mail o per telèfon. En accedir, 
navegar i utilitzar l’aplicació APPSISTÈNCIA així com el web propi, acceptes haver llegit, entès i 
estar d’acord amb les condicions especificades a continuació (incloent la política de privacitat). 

Aquestes pàgines, incloent-ne el contingut i la infraestructura, pertanyen i estan gestionades 
per l’empresari titular de APPSISTÈNCIA, (en endavant, “APPSISTÈNCIA”, “ENS”, “NOSTRE” o 
“NOSALTRES”). Només poden ser utilitzades per a finalitats personals i no comercials, d’acord 
amb les condicions especificades a continuació. 

ÀMBIT DEL NOSTRE SERVEI 

A través d’APPSISTÈNCIA, oferim una plataforma en línia, mitjançant la qual tots els membres 
que integren la colla castellera adherida al sistema (en endavant, “CLIENT”, “colla castellera” o 
“LLICENCIATARI”), poden confirmar la seva assistència als assajos de la mateixa, així com la 
participació a les actuacions programades per aquesta. Tanmateix, a través de la mateixa, es 
pot visualitzar la posició que cada usuari/casteller tindrà en la pinya de cada castell, ja sigui en 
els assajos com en les actuacions. 

La informació que mostrem es basa en la que proporcionen i generen la mateixa colla 
castellera adherida. Conseqüentment, aquesta mateixa es fa completament responsable de la 
veracitat informativa així com del contingut del que apareix a la plataforma. Tot i que intentem 
oferir un servei el màxim de precís possible, no podem verificar ni garantir que tota la 
informació sigui exacta, completa o correcta. Tampoc ens fem responsables dels errors 
(incloent errors evidents i tipogràfics), interrupcions del servei (a causa d’averies temporals i/o 
parcials, reparacions, actualitzacions o manteniment de la plataforma, etc.), informació 
imprecisa, enganyosa o falsa o de la falta d’informació.  

Els nostres serveis són només per a ús personal i no comercial. Per tant, està prohibit 
revendre, realitzar enllaços profunds (deep-link), utilitzar, copiar, controlar (per exemple, 
spider, scrape), visualitzar, descarregar o reproduir els continguts, la informació, el programari, 
les configuracions de la pinya, els assajos, composició de castells o qualsevol activitat o 
informació susceptible que tingui incidència directe amb l’activitat de la Colla. 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

Cada usuari que pretengui utilitzar l’aplicació així com els serveis de APPSISTÈNCIA, haurà de 
identificar-se en el sistema omplint el corresponent formulari que la mateixa plataforma 
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ofereix. A partir d’aquí, es verifiquen les dades amb el registre que la mateixa colla castellera 
disposa i facilita a APPSISTÈNCIA sobre els cens de castellers, s’assumeix la condició d’usuari. 

Amb la condició d’usuari, el casteller pot inscriure’s tant als assajos com a les actuacions i 
saber, per indicació gràfica de la tècnica de la colla, la seva posició a cada castell, el llistat de 
castells a realitzar així com qualsevol altra referència que s’hagi de fer constar. 

PROTECCIÓ DE DADES 

La colla castellera declara ser exclusiu titular de les dades que s’incorporin al sistema, qui al 
mateix temps, les cedeix a APPSISTENCIA per tal que les integri al sistema, a efectes del 
funcionament de l’aplicació. La colla serà el responsable del tractament de les dades mentre 
que el APPSISTENCIA manifesta que actuarà com a encarregat del tractament, obligant-se a 
complir íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal 
i a tractar les dades conforme a les instruccions de la colla. 

En aquest sentit, serà la mateixa colla qui disposarà de les autoritzacions necessàries per tal de 
cedir les dades a APPSISTENCIA i de que aquest les integri al sistema de plataforma digital 
APPsistència. 

APPSISTENCIA declara que emmagatzema les dades obtingudes al propi servidor el qual 
integra mesures de seguretat de compliment amb el que determina la normativa vigent en 
matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal: el reglament UE-2016/679 General de 
Protecció de Dades (d’ara endavant RGPD) així com qualsevol disposició legal i/o normativa de 
transposició que el desenvolupin, deroguin o modifiquin en cada moment. 

Tanmateix es fa constar que el APPSISTENCIA no farà cap ús indegut de les mateixes ni les 
cedirà a tercers amb benefici econòmic propi. No obstant, s’autoritza a cedir les mateixes a 
plataformes disponibles en el mercat única i exclusivament per a millorar les funcionalitats del 
sistema. 

Tanmateix, es garanteix l’exercici dels drets de l’interessat (accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició, supressió, limitació i portabilitat) de les dades de caràcter personal mitjançant 
comunicació de l’interessat a la colla, qui informarà sobre modificació requerida al 
APPSISTENCIA a la següent adreça electrònica: info@appsistencia.cat. 
SERVEI GRATUÏT 

El nostre servei és gratuït. Nosaltres no et farem cap càrrec pel nostre servei ni afegirem 
suplements addicionals al preu que finalment pagarà la Colla Castellera adherida. 
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La Colla Castellera adherida al sistema paga una quota fixa per la llicència d’us del sistema, així 
com pel seu manteniment al titular de APPSISTÈNCIA, independentment del nombre de 
castellers donats d’alta al sistema. 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 

D’acord amb les limitacions establertes en aquestes condicions i en la mesura que estigui 
permès per llei, només ens fem responsables dels danys directes que pateixis, o contreguis a 
causa de defectes atribuïbles a les nostres obligacions respecte als nostres serveis. 

No obstant això i en la mesura que estigui permès per llei, ni nosaltres ni cap dels nostres 
empleats, representants o agents, ni ningú que estigui involucrat en el procés de creació, 
patrocini i promoció de l’aplicació i els seus continguts és responsable de: (i) pèrdues o danys 
punitius; (ii) errors en la descripció de la informació a la nostra plataforma; (iii) danys, pèrdues 
o despeses que pateixis, contreguis o paguis i que estiguin relacionats amb l’ús, la incapacitat o 
el retard de la nostra plataforma; o (v) lesions personals, mort, danys a la propietat o altres 
danys, pèrdues o despeses que pateixis, contreguis o paguis, ja sigui a causa d’actes (legals), 
errors, infraccions, negligències (greus), mala conducta intencionada, omissions, 
incompliments, representacions errònies, responsabilitat civil o extracontractual objectiva 
atribuïble (total o parcialment) a l'establiment o els productes o serveis dels quals estiguin 
disponibles, s'ofereixin o s'anunciïn a través de la plataforma. 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Si no s’indica d’una altra manera, el programari necessari per als nostres serveis o utilitzat per 
la nostra plataforma i els drets de la propietat intel·lectual (incloent els copyrights) dels 
continguts i la informació, així com el material de la plataforma són propietat del 
desenvolupador de APPSISTÈNCIA. 

El Sr. Àngel Casellas Gispert és el propietari exclusiu de tots els drets, títols i interessos de 
l’aplicació (l'aparença i el disseny, així com la infraestructura de la plataforma) a través del qual 
s'ofereix el servei. En cap cas no es pot copiar, extreure informació de la pàgina, fer-hi enllaços 
o enllaços profunds (deep-links), publicar, promoure, fer publicitat, integrar, utilitzar, combinar 
o fer servir el contingut (que inclou qualsevol de les traduccions i comentaris) o la nostra 
marca sense disposar d'un consentiment per escrit. En cas que es vulgui fer servir o combinar 
una part o la totalitat del nostre contingut, o en cas que es vulgui posseir qualsevol propietat 
intel·lectual de la plataforma o de qualsevol contingut, cal assignar, transferir i cedir tots els 
drets de propietat intel·lectual a APPSISTÈNCIA. Si se'n fa un ús il·legal o es porta a terme 
alguna de les accions o comportament esmentat anteriorment, es considerarà un 
incompliment dels nostres drets de propietat intel·lectual (que inclou el dret d'autor i la 
protecció de bases de dades) i facultarà al propietari emprendre les accions legals pertinents 
en benefici dels drets que li són inherents.  
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MISCEL·LÀNIA 

En la mesura que estigui permès per llei, aquestes condicions i la prestació dels nostres serveis 
es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia que sorgeixi a partir d’aquestes 
condicions generals i dels nostres serveis es presentarà únicament davant dels tribunals 
competents de Girona, a Espanya. 

La versió original és en català.  

Si qualsevol disposició d’aquestes condicions és o esdevé invàlida o no vinculant, seguiràs 
estant vinculat a totes les altres disposicions. En aquest cas, aquestes disposicions invàlides 
han de ser aplicades fins al màxim permès per la llei i, en la mesura que sigui possible, 
s'acceptarà un efecte similar al de les invàlides o no vinculants, conforme amb els continguts i 
l’objecte d’aquestes condicions. 

ÀNGEL CASELLAS GIBERT 

ÀNGEL CASELLAS GIBERT, és el propietari i gestor de l’aplicació APPSISTÈNCIA i mitjançant la 
seva aplicació, presta el servei de confirmació en l’assistència i configuració de les pinyes en 
relació als Castells de la Colla. Es tracta d'una empresa privada amb caràcter de freelance, que 
es regeix pel règim d’autònoms de la legislació espanyola i que té el seu domicili al Carrer 
Camprodon nº 21, Entresol, 08012 de Barcelona .  


