BASES LEGALS DEL CONCURS
EL CONTENIDOR D’OR

EL CONTENIDOR D’OR

EMPRESA ORGANITZADORA
Ecovidrio és una associació sense ànim de lucre, autoritzada a Catalunya com a sistema
integrat de gestió de residus d’envasos de vidre, que té com a finalitat la recollida periòdica
d’aquest tipus de residus.
Ecovidrio té previst realitzar una campanya amb l’objectiu d’augmentar el reciclatge de vidre
a Catalunya.

OBJECTIU
Ecovidrio ha organitzat el concurs El Contenidor d’Or amb l’objectiu de contribuir a l’increment de la recollida selectiva de vidre en diversos municipis de Catalunya mitjançant accions
d’informació i sensibilització i destacant els beneficis ambientals, econòmics i socials del
reciclatge de vidre.
El concurs posarà en competició diferents municipis amb l’objectiu de promoure la participació activa de la ciutadania en el reciclatge del vidre.

PERÍODE PROMOCIONAL
La campanya té una durada de sis mesos, de novembre de 2017 a abril de 2018.

DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
Els municipis participants són els següents:
•
•
•
•
•
•

Badalona
El Prat de Llobregat
Girona
Granollers
Lleida
Rubí

•
•
•
•
•
•

Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Tarragona
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
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MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Els municipis participants assumeixen el repte mensual d’augmentar el percentatge de recollida selectiva de vidre respecte al mateix període de l’any anterior.
Per comparar la recollida selectiva de vidre entre els dos períodes, mensualment es comptabilitzaran les dades municipals procedents del contenidor i de la recollida porta a porta.
L’indicador de referència seran els kg de vidre reciclats per habitant.

GUANYADORS I PREMIS
GUANYADOR MENSUAL
Mentre duri la campanya, el municipi que presenti un major percentatge d’increment
de la recollida de residus d’envasos de vidre (kg/h.) respecte al mateix mes de l’any
anterior serà el guanyador mensual.
El premi per al guanyador mensual serà El Contenidor d’Or, un contenidor de vidre de
color daurat, únic i no apte per al dipòsit de residus, que s’instal·larà cada mes en el
municipi corresponent.
Un municipi podrà guanyar més d’un cop, en mesos consecutius o no.

GUANYADOR FINAL
El guanyador final serà el municipi que presenti un major percentatge d’increment de la
recollida de residus d’envasos de vidre (kg/h.) durant tot el període que duri el concurs
respecte al mateix període de l’any anterior.
La ciutat vencedora rebrà com a premi una dotació econòmica de 20.000€ que es
destinarà a un projecte amb retorn social al mateix municipi, i que formarà part d’una
de les categories següents:
• MOBILIARI URBÀ: parc infantil amb la imatge de Mr. Iglú, la mascota d’Ecovidrio.
• PROJECTE SOCIAL: finançament d’un projecte d’una entitat o associació de caràcter
social amb retorn al mateix municipi.
• PROJECTE CULTURAL: adquisició de material o béns per a un equipament cultural o
associatiu del municipi.
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• PROJECTE ESPORTIU: patrocini d’un club esportiu municipal (queda exclòs l’esport
professional).
L’ajuntament del municipi guanyador podrà decidir el premi de forma unilateral o bé
sotmetre’l a votació dels ciutadans segons aquestes quatre categories, prèvia avaluació d’Ecovidrio per garantir-ne la viabilitat.
Normes de votació en línia
• Podran votar totes les persones que visitin la pàgina web elcontenidordor.cat.
• L’inici i el final del període de votació es publicarà a la pàgina web
elcontenidordor.cat.
• S’admetrà un únic vot per direcció IP i per dia.
• Els servidors web d’Ecovidrio detecten de manera automàtica la direcció IP de
cada votant. La informació obtinguda automàticament pels serveis web és totalment anònima, s’utilitza únicament a efectes estadístics i en cap cas pot ser associada a una persona concreta.
• El vot s’haurà de fer manualment, mitjançant l’accés a elcontenidordor.cat. Queda
expressament prohibida la utilització de qualsevol mètode robòtic, automatitzat,
mecànic, programat o similar per a l’emissió de vots.
• La comptabilització del nombre de vots de cada projecte es farà pública; en concret, es mostrarà al peu de cada projecte en la pàgina web elcontenidordor.cat.
• El projecte guanyador serà el que, a la data de finalització del període de votació,
hagi acumulat més vots.
• El projecte guanyador serà anunciat a elcontenidordor.cat.

FESTA FINAL DE CAMPANYA
Ecovidrio oferirà a l’ajuntament del municipi guanyador la realització d’una jornada
lúdica per celebrar la victòria, donar a conèixer els beneficis del reciclatge de vidre,
reconèixer la implicació de la ciutadania i entregar el premi final.
La jornada inclourà:
• Show cooking
• Concert o batucada amb instruments fets amb materials reciclats
• Estand d’Ecovidrio amb activitats lúdiques per a tots els públics
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COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
Ecovidrio proporcionarà als ajuntaments diferents suports per difondre la campanya i
el concurs:
•
•
•
•
•
•
•

notes de premsa mensuals
cartells
díptics
bàners
anuncis de premsa
elements de comunicació externa
falques de ràdio

També es posarà en marxa la pàgina web elcontenidordor.cat amb tota la informació de la
campanya i amb dades actualitzades sobre els resultats i esdeveniments del concurs.

RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA ORGANITZADORA
Ecovidrio es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta campanya
si es donessin unes circumstàncies excepcionals que, de forma justificada, n’impedissin la
realització. En aquest cas, es comunicaria degudament aquest fet als participants.
Així mateix, Ecovidrio es reserva la possibilitat i el dret de cancel·lar, suspendre o modificar
les bases del concurs i l’execució i direcció d’aquesta campanya.

DRETS D’IMATGE
En cas de guanyar el concurs, els participants autoritzen Ecovidrio a utilitzar el seu nom
complet i la seva imatge en qualsevol tipus de publicitat o publicació, amb fins comercials o
merament informatius, i sempre que concerneixin la present campanya.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En cas que, al llarg de la campanya, els ajuntaments facilitin a Ecovidrio dades de caràcter
personal que es trobin protegides per la Llei orgànica de protecció de dades, aquestes dades seran tractades de forma estrictament confidencial.
Ecovidrio garanteix el nivell de seguretat que correspon a les dades segons la legislació
vigent i es compromet a:
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• No usar-les amb fins diferents dels acordats en la present campanya.
• Retornar els suports amb els quals s’han facilitat les dades.
• Esborrar-les sense guardar-ne cap còpia en finalitzar la campanya.
Ecovidrio i els ajuntaments s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre la informació i es
comprometen a no revelar-la a tercers sense el consentiment previ de l’altra part, durant la
campanya i un cop finalitzada.

GENERALITATS
En cas que sorgeixi qualsevol problema que es pugui derivar de la campanya, els ajuntaments i Ecovidrio arriben a l’acord de sotmetre’s als jutjats i tribunals de Madrid.
La mera participació en la campanya suposa l’acceptació de les presents bases.
Aquestes bases estaran a disposició de qualsevol interessat a les instal·lacions d’Ecovidrio i,
mentre duri la campanya, també a la web creada a tal efecte.
En cas que, per causes de força major, no es pogués fer entrega del premi descrit, Ecovidrio es compromet a entregar-ne un altre de característiques similars i, com a mínim, d’igual
valor.
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