QUART SORTEIG PREMIS ALS USUARIS DE LES
DEIXALLERIES COMARCALS

“ANAR A LA DEIXALLERIA TÉ PREMI “
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental organitza un sorteig obert a
totes les persones que del 13 al 28 de maig de 2017 facin us de la xarxa comarcal de
deixalleries i participin en la promoció.

BASES
PRIMERA. DURADA I PARTICIPANTS
• Període de participació: del 13 al 28 de maig
• Dia del sorteig: 30 de maig
• L’acció es durà a terme a la xarxa comarcal de deixalleries (vegeu llistat
d’instal·lacions a www.cresidusvo.cat), tots els dies compresos entre les dates
especificades.
• Les persones que podran participar en aquest sorteig, són totes aquelles que
reuneixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.
• Podran participar al sorteig les persones residents en els municipis consorciats*
que hagin complert els 18 anys abans del 13 de maig de 2017, que es dirigeixin a
una de les instal·lacions i en facin ús.
• Les categories de residus vàlides per a la participació en la promoció són les
següents:
•

Residus municipals especials. Com per exemple:
o Bateries, dissolvents, electrodomèstics que continguin substàncies
perilloses, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, olis minerals
usats, pintures i vernissos, piles, pneumàtics, etc.

•

Residus municipals ordinaris. Com per exemple:
o Ampolles de cava senceres, ferralla i metalls, olis vegetals usats,
plàstics, tèxtils, vidre, etc.

•

Residus municipals voluminosos. Com per exemple:
o Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla
electrònica
(ordinadors,
petits
electrodomèstics,
aparells
electrònics...), mobles i altres.

•

Altres residus municipals. Com per exemple:
o Fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció
d'obres menors.

•

Materials no acceptats. Com per exemple:
o Matèria orgànica, materials barrejats, materials explosius, residus
industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que
han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per
l'Agència de Residus de Catalunya, residus radioactius, residus
sanitaris, etc.

SEGONA. ÀMBIT TERRITORIAL
El sorteig es desenvoluparà en l’àmbit del Consorci*.

TERCERA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar al sorteig exclusivament, persones majors de 18 anys residents a un
dels municipis consorciats* i que compleixin tots els requisits que s’especifiquen a
continuació:
-

Fer ús de la deixalleria.
Omplir la butlleta i introduir-la a l’urna.

Si l’organització detecta qualsevol engany per part del participant, aquest serà expulsat
del sorteig de forma immediata.
En omplir l’apartat de la butlleta de participació, s’entén que el participant ha llegit, ha
comprès i accepta les bases de participació.
No poden participar en aquest sorteig ni els treballadors ni els familiars de primer grau
del Consorci, ni els de la societat anònima de capital cent per cent públic, Serveis
Ambiental del Vallès Oriental SA.
QUARTA. MECÀNICA DEL CONCURS
El dia 13 de maig de 2017, s’iniciarà la participació en el quart sorteig d’uns premis als
usuaris de les deixalleries comarcals. Podran participar totes les persones (majors de 18
anys) que facin ús de la deixalleria els dies de la campanya.
Els usuaris i les usuàries podran participar tantes vegades com vulguin, sempre que ho
facin en dates diferents. Cada entrada a la deixalleria només dona dret a una butlleta,
independentment de la quantitat de residus que es lliuri.
El dia 30 de maig de 2017, a les 12 hores, a la seu del Consorci, Camí Ral s/n de
Granollers, se celebrarà, en acte públic, el sorteig dels premis als usuaris de les
deixalleries comarcals.
Hi haurà 26 urnes, una per deixalleria. D’entre totes les butlletes de totes les urnes se
n’extrauran dues: de la primera en resultarà el guanyador/a del primer premi i de la
segona el guanyador/a del segon premi.
En el cas que de les butlletes extretes de les urnes resulti impossible identificar la
persona titular d’aquestes, perquè no continguin les dades que permetin la seva
identificació o bé siguin il·legible, se n’extrauran de noves, procés que es repetirà fins a
extreure butlletes de les quals en resultin participants identificables.
CINQUENA. PREMIS
S’atorgarà un primer premi consistent en dues entrades pel Gran Premi de Catalunya de
Motociclisme 2017 i un segon consistent en un val de 100€ a bescanviar per material a la
llibreria-papereria La Gralla, de Granollers.
L’acceptació del premi no condiciona ni imposa al Consoci, l’adquisició de cap classe de
productes i serveis. La garantia dels premis del sorteig serà la que estableix el proveïdor.
SISENA. COMUNICACIÓ I REQUISITS PER GAUDIR DELS PREMIS
El Consorci contactarà telefònicament amb els guanyadors.
És imprescindible l’assistència de les persones premiades al lliurament dels premis que
hauran d’acreditar-se. Aquestes persones podran designar algú en nom seu.
Els guanyadors hauran de dirigir-se al lloc i en la data indicats.

En el moment d’entregar el premi el personal del Consorci, verificarà la documentació i
l’edat sol·licitada per poder participar-hi. Per a l’obtenció del premi, els guanyadors
hauran de signar una carta d’acceptació d’aquest.
En el supòsit que el guanyador no es presentés a recollir el premi o renunciï, el Consorci
podrà disposar del premi lliurament.
SETENA. RESPONSABILITATS
El Consorci no es farà responsable d’aquelles butlletes que estiguin incompletes o resultin
confuses degut a qualsevol error tècnic o humà, que pugui ocórrer en processar les
participacions.
En el supòsit que el Consorci consideri que existeix algun indici o prova d’interferències,
electròniques o no, en qualsevol part d’aquest sorteig, o si dificultats tècniques
comprometen la integritat d’aquest, es reserva el dret de finalitzar-ho.
El Consorci, i els seus empleats no seran responsables dels danys personals, pèrdues ni
de qualsevol altre tipus de dany que resulti de la participació del premiat al concurs o de
l’acceptació o ús del premi que se li atorgui.
Amb la finalitat de resoldre les discrepàncies que poguessin sorgir, s’atendrà el criteri de
l’estricta literalitat de la informació continguda en aquestes bases, prevalent el criteri de
l’organització pel que fa a la interpretació i execució de les presents bases.
Qualsevol intent de malmetre de forma deliberada el contingut o el funcionament
d’aquest sorteig és il·lícit i serà objecte d’accions legals per part del Consorci.
VUITENA. DRETS D’IMATGE
Els premiats que hagin acceptat el premi acceptaran al mateix temps, per escrit,
l’autorització necessària i suficient per l’ús del seu nom i la seva imatge per a qualsevol
activitat publi-promocional relacionada amb els premis a través de qualsevol mitjà de
comunicació digital, audiovisual o escrit que el Consorci cregui oportú.
NOVENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat, en cas contrari, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, el
Consorci quedarà lliure del compliment de l’obligació contreta amb el participant en virtut
d’aquest sorteig.
DESENA. MODIFICACIÓ O SUBSTITUCIÓ DEL PREMI
El Consorci, no tindrà cap obligació de substituir els premis per uns altres articles. En cas
d’impossibilitat de l’obtenció dels premis descrits en les bases per part del Consorci,
s’entendrà com a complida la seva obligació mitjançant l’entrega d’uns altres articles
similars i de valor equivalent.
ONZENA. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG
El Consorci es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del
present sorteig, inclús la seva possible anul·lació o modificació abans de la data
d’entrega, sempre que hi hagi una causa justificada, i es compromet a comunicar amb
suficient antelació les noves bases, condicions, o l’anul·lació definitiva.
DOTZENA. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, el Consorci informa que les dades que es facilitin en cas de resultar

premiat, són necessàries per a rebre el premi i no seran incloses a cap base de dades ni
seran utilitzades per a cap altra finalitat que no s’hagi mencionat a les bases.
TRETZENA. CONDICIONS GENERALS
Si durant el sorteig, qualsevol membre de l’organització comprovés o observés que un
concursant participa amb dades falses, la seva participació serà considerada no vàlida i
no podrà reclamar ni al·legar res als organitzadors.
La participació en aquest sorteig, implica l’acceptació d’aquestes bases que estaran a
disposició del públic al web www.cresidusvo.cat i a la xarxa comarcal de deixalleries.
El Consorci atorgarà el nombre de premis descrits a la BASE CINQUENA.
El Consorci, no es farà responsable d’aquelles transmissions que, per error tècnic o
humà, atorguin més guanyadors que el nombre establert per a cada instal·lació.
El Consorci es reserva el dret de resoldre segons la seva interpretació els aspectes no
previstos en aquestes bases.
CATORZENA. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest sorteig es regirà en les seves pròpies bases i les normes legals o reglamentaries
que se li apliquin. Per a qualsevol reclamació que es pugui derivar de la present
promoció, les parts acceptaran expressament la submissió als Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Barcelona amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

*L’àmbit territorial s’estén als següents municipis:
L’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Campins, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Castellcir,
Castellterçol, Figaró–Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granera,
Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet de Vallès,
Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor,
Sant
Celoni,
Sant
Esteve
de
Palautordera,
Sant
Feliu
de
Codines,
Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba
Sasserra i Vilanova del Vallès.

Granollers, maig de 2017

