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BASES CONCURSO RECICLAXE “CADA COUSA NO SEU 

SITIO” 

 

PRIMEIRA.- Entidade organizadora  

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (en adiante SOGAMA),  empresa 

pública autonómica de xestión ambiental adscrita á Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, con CIF A.15.379.803 e domicilio social 

en Morzós, nº10, baixo, San Román-Encrobas, 15187, Cerceda (A Coruña), 

promove,  baixo o título “Cada cousa no seu sitio”, un concurso, a desenvolver 

a través das súas redes sociais en Facebook  e Twitter (Por unha  Galicia 

sostible, educación ambiental Sogama), estando orientado aos seguidores das 

mesmas. 

SEGUNDA.- Obxecto 

O obxecto  desta iniciativa é incentivar  a participación da cidadanía no 

sistema de recollida selectiva de residuos domésticos propia do modelo 

SOGAMA e promover o seu coñecemento e interese á hora de identificar os 

residuos a depositar en cada un dos contedores habilitados nas vías públicas 

(amarelo, azul, iglú verde e verde xenérico), ademais dos puntos limpos 

municipais, de cara a propiciar a súa posterior reciclaxe e, xa que logo, os 

beneficios derivados do mesmo desde a dimensión ambiental, económica e 

social. 

Neste sentido, cabe recordar que o contedor amarelo está destinado a acoller 

latas, briks e envases de plástico; que o contedor azul resérvase para os 

envases de cartón e papel; que o iglú verde está destinado ao depósito de 

envases de vidro; que o verde xenérico está concibido para introducir no 

mesmo a fracción resto; e que nos puntos limpos municipais recóllense aqueles 
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refugallos de características especiais tales como voluminosos, aparellos 

eléctricos e electrónicos, aceites, fluorescentes, residuos de pequenas obras, 

etc. 

Máis información en www.sogama.gal  

 

 

TERCEIRA.- Desenvolvemento do concurso e premios 

Cunha frecuencia semanal, SOGAMA lanzará no seu muro de Facebook e 

Twitter, e sen previo aviso, unha pregunta sobre o contedor de destino dun 

determinado tipo de residuo doméstico. Resultará vencedor  o primeiro 

internauta que responda correctamente á pregunta formulada, por unha banda, 

en Facebook e, por outra, en Twitter, e que cumpra cos requisitos de 

participación establecidos no apartado QUINTO destas bases. Para determinar 

se a resposta é ou non correcta, só se terán en conta os criterios técnicos da 

compañía pública SOGAMA. A orde das respostas acreditarase mediante a 
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información do día e a hora que figuran nos muros correspondentes a ambas 

redes sociais. O gañador será obsequiado con diverso material divulgativo e de 

merchandising corporativo (un lote de bolsas de recollida selectiva, un 

minicontedor, un lápiz, un bolígrafo, un envoltorio ecolóxico para bocadillos, un 

afilalápiz con forma de contedor, un lote de caramelos, unha gorra e un manual 

de vermicompostaxe). O paquete será remitido ao enderezo postal 

proporcionado polo gañador, asumindo Sogama os custos derivados do  envío 

do mesmo.  

Por isto, unha vez identificado o posible gañador, SOGAMA contactará con él a 

través do seu muro privado, solicitándolle o envío da documentación 

acreditativa a través do correspondente formulario (nome, apelidos, copia de 

documento de identidade, dirección postal, localidade, provincia, teléfono de 

contacto e e-mail) ao correo electrónico teric@sogama.es, ou ben contactar co 

Departamento de Comunicación de Sogama a través dos teléfonos 

981698511/12/00. 

Os internautas galardoados unha vez (en calquera das redes sociais Facebook 

e Twitter), non poderán obter máis premios durante a presente promoción 

aínda que  sexan os primeiros en responder a calquera das outras preguntas 

durante o desenvolvemento do concurso. Esta dinámica establécese para dar 

opcións ao resto dos participantes e evitar que todos os premios, de ser o caso, 

recaian nas mesmas persoas. 

Periodicamente, e co obxectivo de instruír aos cidadáns na correcta selección 

de residuos domésticos en orixe e posterior depósito dos mesmos nos 

recipientes axeitados, SOGAMA recordará os materiais que deben ser 

introducidos en cada contedor a fin de ir formando nas boas prácticas 

ambientais asociadas á xestión sostible dos refugallos municipais. 

Non se aceptará a participación neste concurso a través doutras vías que non 

sexan as redes sociais de SOGAMA en Facebook e Twitter. 

CUARTA.- Duración da promoción 

O período de participación comeza o 25 de outubro de 2017 e finaliza o 22 de 

decembro de 2017. 
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QUINTA.- Ámbito persoal e territorial 

Poderán participar neste concurso os maiores de 18 anos residentes en 

Galicia. 

SEXTA.-  Acreditación de identidade dos premiados 

A fin de confirmar a súa identidade, poderáselles solicitar o envío de copia ou 

mostra do DNI, NIE ou doutro documento identificativo. 

SÉTIMA.- Gratuidade da participación 

A participación neste concurso é gratuíta. 

OITAVA.- Reservas e limitacións 

A adxudicación dos premios é persoal e intransferible. 

As respostas dos participantes neste concurso deberán axustarse ao 

establecido nas presentes bases e, en todo caso, á lei, a moral, as bos 

costumes e a orde pública. 

Se SOGAMA comprobase ou tivese motivos razoables para crer que un 

participante ou gañador infrinxiu calquera dos termos ou condicións previstas 

nas presentes bases, poderá excluílo do concurso, adxudicar o premio ao 

seguinte que tivera proporcionado unha resposta correcta á pregunta en 

cuestión e, en todo caso, reclamar a correspondente indemnización por danos 

e prexuízos. 

SOGAMA non asumirá responsabilidade algunha por calquera dano, perda ou 

responsabilidade que puidese sufrir un premiado ou terceiro alleo ao concurso 

e que se derive, directa ou indirectamente, da posesión, uso ou mal uso por 

parte dos correspondentes gañadores do premio ou da participación na 

iniciativa. 

O período de reclamación concluirá trinta (30) días hábiles logo da   finalización 

do CONCURSO. 

SOGAMA non asumirá responsabilidade algunha derivada dun funcionamento 

inadecuado ou irregular das redes de comunicación electrónicas que impidan o 



5 
 

normal desenvolvemento do concurso e que teña a súa orixe en causas alleas 

a esta entidade pública (sexan ou non imputables a un terceiro de mala fe), 

como tampouco será responsable dos problemas de transmisión ou perda de 

datos non imputable a esta. 

Calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas bases dará lugar á 

conseguinte  descalificación do participante no concurso. Entenderase, a título 

enunciativo, pero non limitativo, que se produce abuso ou fraude cando un 

participante se rexistre no concurso utilizando unha identidade falsa ou 

identidades de terceiros sen o seu consentimento. 

SOGAMA queda exonerada de calquera responsabilidade no suposto de existir 

algún erro nos datos facilitados polos participantes que impida a súa correcta 

identificación. 

SOGAMA resérvase o dereito a efectuar, en calquera momento, cambios que 

redunden no bo fin do concurso tales como, a título enunciativo, pero non 

limitativo, a ampliación do período de participación, inclusión de novos premios, 

modificación das condicións de participación ou cando concorra calquera causa 

de forza maior que impida levalo a termo na forma en que se describe nas 

presentes bases. Ditas modificacións serán comunicadas na súa páxina web 

www.sogama.gal  e redes sociais en Facebook e Twitter. 

Unha vez entregados os premios aos gañadores, SOGAMA non se 

responsabilizará da perda, avaría ou destrución dos mesmos. 

Os empregados de SOGAMA ou familiares directos non poderán participar 

neste concurso. 

NOVENA.- Protección de datos 

Os datos dos gañadores trataranse conforme ás disposicións da Lei Orgánica 

15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en 

diante LOPD) e do RD 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Desenvolvemento da LOPD. 

Estes datos integraranse nun ficheiro titularidade de SOGAMA que se atopa 

declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos e cuxo titular é 

http://www.sogama.gal/
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SOGAMA, quen os tratará coa finalidade de xestionar o desenvolvemento do 

CONCURSO e a entrega de premios. 

Así mesmo, e coa única finalidade de proceder á entrega de premios, 

SOGAMA informa aos gañadores que permitirá o acceso aos seus datos 

persoais ás entidades encargadas desta tarefa. 

Os participantes poderán exercitar en calquera momento os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na LOPD. Para ese 

efecto, deberán enviar unha solicitude por escrito ao seguinte enderezo postal: 

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A (SOGAMA), Morzós, nº10, baixo. 

San Román-Encrobas, 15187 Cerceda (A Coruña), acompañada dunha 

fotocopia do seu DNI ou pasaporte ou documento válido que o identifique, e 

indicando a petición na que se concreta a solicitude, o enderezo a efectos de 

notificacións, a data e a súa firma, así como, no seu caso, os documentos 

acreditativos da petición que formula. 

A notificación dos datos persoais terá carácter obrigatorio para a xestión dos 

premios. Calquera comunicación falsa de datos persoais dará dereito a 

SOGAMA a descalificar ao gañador e/ou a dispoñer do correspondente premio. 

DÉCIMA.- Aceptación das bases 

A participación no mencionado concurso supón a aceptación das presentes 

bases, así como a aceptación do criterio que estableza SOGAMA para resolver 

cantas cuestións se deriven do mesmo. 

As bases desta promoción estarán a disposición de calquera interesado nas 

oficinas de SOGAMA en Cerceda, na páxina web www.sogama.gal  e nas súas 

redes sociais en Facebook e Twitter. 

DÉCIMOPRIMERA.-CIMOPRIMERA.- Interpretación das bases 

Para a resolución de calquera controversia ou discrepancia que puidese xurdir 

en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, tanto SOGAMA 

como os participantes na promoción, sométense expresamente á xurisdición e 

competencia dos Xulgados e Tribunais do municipio da Coruña (provincia da 

Coruña), con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles. 

http://www.sogama.gal/
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DEACIMOSEGUNDA.- Desvinculación de Facebook e Twitter 

Facebook e Twitter non patrocinan, avalan nin administran de ningún xeito esta 

promoción, nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente 

destas dúas redes sociais e é consciente de que está proporcionando a súa 

información a SOGAMA, non a Facebook nin a Twitter. A información que 

dispense utilizarase exclusivamente para os fins descritos nestas bases. 

DÉCIMOTERCERA.- Lei aplicable 

A lei aplicable á presente promoción será a española. 

 


