
BASES PARA O SORTEO DE PREMIOS ENTRE OS USUARIOS E USUARIAS DO
PUNTO LIMPO DO CONCELLO DE VIMIANZO

1. OBXECTO DA PROMOCIÓN E IDENTIFICACIÓN DO ORGANIZADOR
O sorteo ten como obxectivo premiar a entrega de residuos no Punto Limpo do  Concello
de Vimianzo.
O dito sorteo estará organizado pola empresa concesionaria do Punto Limpo do Concello
de Vimianzo.
A dita concesionaria será a encargada de tramitar o pagamento e de aboar o importe dos
premios.

2. PROCEDEMENTO PARA PARTICIPAR NO SORTEO
Poderán  participar  no  sorteo  todas  aquelas  persoas  que,  debidamente  acreditadas,
depositen residuos no Punto Limpo do Concello de Vimianzo.
Non poderán participar no sorteo as traballadoras e traballadores do Punto Limpo do
Concello de Vimianzo.
A persoa encargada da recepción dos residuos no Punto Limpo entregará unha papeleta
numerada por cada residuo que se entregue.
As persoas agraciadas no sorteo deberán presentar a papeleta premiada no momento de
recoller o premio.

3. DATA DOS SORTEOS E PUBLICIDADE DOS PREMIADOS
O sorteo realizarase todos os primeiros luns de mes.
Participarán no sorteo todas as papeletas repartidas dende o sorteo anterior.
Sacarase un número para cada premio e un número de reserva.
A relación cos números premiados colgarase nas instalacións do Punto Limpo e na Casa
do Concello e publicarase na páxina web do Concello e nos perfís que o Concello de
Vimianzo manteña nas redes sociais.

4. PREMIOS
Sortearanse, cunha periodicidade mensual os seguintes premios:
-2 premios de 50€ para gastar en establecementos comerciais do Concello de Vimianzo.
-2 premios de 50€ para gastar en restaurantes do Concello de Vimianzo.

5. PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN DOS PREMIOS
As persoas agraciadas poderán reclamar o premio dende o día seguinte ao do sorteo.
No caso de que o día 30 do mes no que se realizara o sorteo o número agraciado non
reclamara o premio perderá o dereito a el.
Os premios non reclamados o día 30 do mes no que se realizou o sorteo pasarán ao
reserva. Este feito será anunciado na relación de premios do mes seguinte.
O premio poderá ser reclamado polo reserva a partir do día seguinte á publicación da
relación de premiados e até o día 30 dese mes. 
Se o premio non foi  reclamado pola persoa agraciada nin polo reserva considerarase
deserto.
A persoa que resulte agraciada no sorteo deberá presentar a papeleta premiada, sen
ningún tipo de rotura, riscadura ou manipulación, nas instalacións do Punto Limpo de
Vimianzo no prazo sinalado anteriormente.
Xunto coa papeleta deberá presentar tickets de compra (factura simplificada) ou factura,
do  gasto  efectuado  en  establecementos  comerciais  ou  restaurantes,  segundo  sexa  o
premio, para que llos aboen. 
O gasto deberá corresponder ao mes no que acadara o premio. No caso dos reservas o
gasto deberá corresponder ao mes da publicación da súa condición de premiado (non de



reserva) na relación de premiados.
Se  os  tickets  (factura  simplificada)  ou  facturas,  superan  a  cantidade  de  50€  só  será
aboada esta cantidade.
A empresa concesionaria do Punto Limpo será a encargada de tramitar o pagamento e de
aboar o importe dos premios.
Os premios serán aboados da maneira que a empresa concesionaria estime conveniente
(efectivo, cheque, trasferencia, etc). 
Se a empresa o estimara conveniente poderá organizarse un acto público de entrega dos
premios.
As persoas agraciadas poden renunciar ao premio. Deberán facelo constar por escrito.
Neste  suposto  aplicarase  o  relativo  aos  premios  non  reclamados  no  seu  periodo
correspondente. 

5. FISCALIDADE
Ao abeiro da lexislación aplicábel o organizador do sorteo non ten a obriga de aplicar a
retención a conta do IRPF.
Infórmase aos gañadores que é responsabilidade de cada un deles o cumprimento das
súas respectivas obrigas fiscais.

6. ACEPTACIÓN DAS BASES
As persoas participantes neste sorteo aceptan a totalidade das bases, asi como o criterio
do organizador nas decisións interpretativas que efectúe das mesmas. 

7. MODIFICACIÓNS
O organizador resérvase o dereito de efectúar calquera tipo de cambio, suspender ou
ampliar  o  dito  sorteo.  Neste  caso  as  modificacións  deberán  ter  o  mesmo  tipo  de
publicidade que teñen estas bases. 


