
 

 

 
 

BASES PER AL CONCURS D’IDEES DE REGALS IMMATERIALS A 

LES XARXES SOCIALS DEL CONSORCI  

Antecedents 

 

El present Concurs  d’idees de Regals Immaterials està organitzat pel Consorci per 

a la Gestió de residus del Vallès Occidental, en endavant Consorci, a través de la 

pàgina de Facebook de Residus Vallès i el perfil d’Instagram Residus Vallès. 

 

El concurs s’emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció Residus que aquest 

any se centra en la temàtica de la Desmaterialització: Fer més amb menys.    

 

Objecte 

 

L’objecte del present concurs és la publicació d’idees de regals immaterials a través 

de les xarxes socials Facebook i Instagram amb l’objectiu de motivar la participació 

de la ciutadania en la Desmaterialització d’accions tan habituals com fer regals, 

conscienciant que l’opció alternativa de fer regals immaterials no genera residus.  

 

La participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les 

presents bases.  

 

Facebook i Instagram no patrocinen, avalen ni administren aquesta promoció.  

 

Requisits i mecànica del concurs 

 

Els requisits necessaris per entrar al concurs són:  

 

1.- Pertànyer a la pàgina de fans a Facebook de Residus Vallès. 

2.- Publicar un post a Facebook o Instagram amb una idea de regal immaterial amb 

els hashtags #ResidusValles i #RegalsImmaterials. 

3.- Compartir la publicació amb els teus amics perquè cliquin a “m’agrada”. 

 

Premi  

 

El premi consisteix en un àpat per a dues persones valorat en un màxim total de 60 

€ per a les dues persones, en un dels Restaurants Recooperem que es poden 

consultar a l’espai web www.cresidus.cat/recooperem.  

 

Data del concurs:  

 

El concurs comença el dissabte 21 de novembre del 2015 i acaba el dilluns 30 de 

novembre del 2015 a les 23:59 hores. En el termini d’una setmana desde la seva 

finalització es donarà a conèixer la persona guanyadora. 

 

Selecció del/la guanyador/a 

 

La persona guanyadora del concurs serà sempre la que hagi fet la publicació amb la 

idea de regal immaterial amb més “m’agrada” i que compleixi els requisits 

d’aquestes bases. Una vegada seleccionada la idea guanyadora, els serveis tècnics 

del Consorci es posarà en contacte amb el guanyador per a facilitar les seves dades 

personals i DNI per tal de comprovar la seva identitat i poder coordinar l’entrega 

del premi. En cas que no es pugui contactar amb la persona guanyadora en el 
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termini de 2 dies posteriors a la selecció es procedirà a nomenar com a 

guanyador/a la segona idea amb més “m’agrada” de següent. 

 

La idea guanyadora es publicarà pels mitjans de comunicació que el Consorci 

disposi. 

 

El premi no podrà ser bescanviable en metàl·lic ni per cap altre premi. 

 

Exclusió participants 

 

El Consorci es reserva el dret, de forma unilateral i sense previ avís, d'eliminar la 

inscripció del participant, així com no lliurar el premi a qualsevol usuari participant 

del que detecti o sospiti que tracta de defraudar, alterar o inutilitzar el bon 

funcionament i el transcurs normal i reglamentari d'aquesta promoció.  

 

Qualsevol participant que durant el concurs tingui incidències en el perfil amb el 

qual estigui participant (bloqueig o eliminació per part de Facebook) no serà tingut 

en compte a l'hora de lliurar el premi.  

 

Només es permet una publicació per participant. 

 

Només podran participar en la promoció les persones que resideixin en el territori 

espanyol.  

 

Queden exclosos també els menors d'edat i els empleats de Consorci per a la Gestió 

de residus del Vallès Occidental i les seves empreses associades, així com els seus 

familiars. 

 

Protecció de les dades 

 

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental manté una política de 

confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es compromet a protegir-

les. Aquesta protecció s'estén a tot el que fa referència a la recollida i l'ús de la 

informació facilitada a través d’internet. 

 

Les imatges aportades en la participació al concurs podran ser utilitzades pel 

Consorci en les seves accions de difusió i sensibilització sense que el participant en 

pugui sol·licitar cap dret o compensació. 

 

En aquest sentit, el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Occidental 

garanteix, en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que farà servir 

confidencialment les dades personals dels usuaris, i que el servidor en el qual 

s'emmagatzemaran i es tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat 

necessàries per evitar que hi accedeixin tercers no autoritzats. 

 

Dades de contacte 

 

Qualsevol incidència, dubte o reclamació sobre les presents bases del concurs han 

de comunicar-se a la següent informació de contacte:  

 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 

Ctra. N-150 km 15 08227 Terrassa 

www.cresidusvoc.cat 

consorciresidus@ccvoc.cat 

Tel. 93 727 35 34 
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