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CONCURS DE PRODUCTE INNOVADOR PER A LA JARDINERIA 

Organitza: BURÉS S.A.U. 
 

Bases  
 
 
OBJECTE DEL CONCURS 
 
El Concurs de Producte Innovador per la Jardineria busca promoure l'activitat jardinera i premiar 
la millor idea i projecte proposats pels concursants relacionats amb el sòl o la terra de jardí. 
 
 
ORGANIZACIÓ 
 
El concurs Producte Innovador per la Jardineria està organitzat per l'empresa Burés S.A.U., 
situada a Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 
 
 
QUI HI POT PARTICIPAR 
 
Podran participar persones, grups de persones, col·lectius, empreses, de tot el món, majors de 16 
anys (en endavant, participant). 
 
Entenem com inclòs dins el terme general de participant a estudiants i professionals de la 
jardineria, agronomia, biologia, enginyeria, disseny i decoració o qualsevol persona, empresa o 
col·lectiu que cregui que pugui aportar una idea innovadora per a la jardineria que resulti en un 
producte relacionat amb el sòl o la terra de jardí. 
 

Segona 
Convocatòria 
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Cada participant podrà presentar fins a tres productes diferents. En el cas de tractar-se d'un 
treball en equip s'assignarà un representant del projecte que a efectes de concurs serà el 
responsable i interlocutor. 
 
PARTICIPAR 
  
FASES  
 
Fase 1:  
INSCRIPCIÓ (fins el 2 d’octubre del 2017) 
 
A la pàgina web de Burés S.A.U., www.buressa.com, al formulari corresponent o al correu 

electrònic bures@buressa.com  

amb les següents dades:   

• IDENTIFICACIÓ DEL PARTICIPANT (NOM, DADES DE CONTACTE, E-MAIL, TELÈFON) 

• TÍTOL DEL PROJECTE (IDEA, PRODUCTE O SERVEI) 

 

Un cop realitzada la inscripció, l'organització enviarà un número de participant a la persona 

inscrita. 

 
Fase 2: 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA (del 3 de juliol del 2017 al 27 d’octubre del 2017) amb els 
següents requeriments: 
 

• TÍTOL DEL PROJECTE (IDEA, PRODUCTE O SERVEI) 

• OBJECTE DEL PROJECTE 

• PRINCIPAL CARACTERÍSTICA D'INNOVACIÓ 

• AVANTATGES 

• ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR 

 

La memòria està limitada d'una a quatre pàgines en format gràfic (paper) i en format digital (en 
arxiu comprimit) que no superi els 10 MB. 
 
POSSIBLES ANNEXOS 
 

• Prototip físic, vídeo o làmina de presentació. 
 

• Annex documental opcional a la memòria. Contingut no limitat. Presentació en format 
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paper i digital. 
 

S'habilitarà a la pàgina web de Burés S.A.U. (www.buressa.com) un espai on els usuaris 
participants inscrits podran adjuntar el material de la seva idea de producte o enviar-lo al correu 
electrònic bures@buressa.com. Per als arxius annexos de més de 10 MB es disposarà informació 
a la web sobre com transferir-los. 
 
Els prototips en format físic i la memòria en format paper, es podran enviar a l'adreça postal de 
l'empresa (Burés S.A.U. Apartat 174. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)). 
 
 
Fase 3: 
LLIURAMENT DEL PREMI 
 
El lliurament del Premi es realitzarà durant la celebració de les jornades tècniques de Burés, a 
finals del mes de novembre del 2017. La data exacta serà publicada properament. 
 
El guanyador del Premi tindrà la possibilitat de presentar el seu projecte als assistents a les 
jornades tècniques de Burés. 
 
El projecte guanyador rebrà un premi de 3.000 euros. 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
El jurat valorarà els projectes presentats en base als següents criteris: 
 

1. Grau d'innovació del projecte. 

2. Grau de relació del projecte amb el sòl o la terra de jardí. 

3. Viabilitat econòmica del projecte des del punt de vista empresarial. 

4. Nivell d'aportació d'elements de sostenibilitat. 

5. La presentació clara, concisa i rigorosa. 

 
JURAT 
 
El Jurat estarà compost per un equip multidisciplinari que aglutinarà a tècnics i especialistes de 
les empreses Burés.  
 
L'organització del concurs designarà els components del Jurat i el seu president. El jurat adoptarà 
les seves decisions d'una forma independent i serà l'autoritat suprema del concurs. Les seves 
decisions no seran objecte de revisió ni d'apel·lació.  
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El Jurat es reunirà en un mínim de dues sessions durant el mes de novembre per a deliberar i 
determinar el projecte guanyador.  
 
El Jurat té les següents facultats:  
 

1. Interpretar les bases del concurs. 
 

2. Desqualificar als concursants que no compleixi amb els requisits establerts en les bases 
del concurs. 
 

3. Seleccionar el guanyador del concurs així com als finalistes mereixedors de mencions 
especials, en el cas que sigui convenient.  

 
4. El Jurat podrà aplicar totes aquelles disposicions necessàries per a compliment de les 

seves funcions. Les decisions s'adoptaran per majoria simple dels membres del jurat. En el 
cas d'empat en les votacions, decidirà qui exerceixi la presidència. Els membres del Jurat, 
en el cas d'estar relacionats amb alguna candidatura participant o de percebre conflictes 
d'interès, s'inhibiran de participar en la discussió i decisió d'una candidatura determinada. 

 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
L'organització del concurs es reserva el dret a descartar els projectes que no reuneixin un mínim 
de requisits de qualitat o siguin ofensius, així com aquells que no compleixin amb els requisits 
mínims exigits. 
 
Els idiomes acceptats per a la participació del concurs són el castellà, català , francès i anglès.  
 
No s'admetran projectes amb continguts contraris a la llei.  
 
No està permès utilitzar materials/continguts sotmesos a drets de propietat intel·lectual, sense 
haver adquirit prèviament autorització expressa dels propietaris. L'organització no assumeix les 
responsabilitats que es derivin d'un ús no autoritzat de materials sotmesos a drets d'autor.  
 
El concurs podrà declarar-se desert. 
 
Els participants autoritzen a l'organització a difusió pública del projecte i de la informació que 
hagin descrit en la memòria i en tots els aspectes jurídics. 
 
L'organització es reserva el dret de modificar els terminis anteriors, comunicant-los amb suficient 
antelació si fos el cas. 
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OBLIGACIONS DEL CANDIDAT 
 
Acceptar les bases del concurs i les obligacions derivades. 
 
Garantir l'exactitud i la veracitat de les dades facilitades a l'organització del concurs. 
 
La falsedat de les dades o l'incompliment dels requisits donaran lloc a la devolució del premi 
rebut. 
 
Resoldre qualsevol dubte del Jurat dels projectes presentats i en el terme indicat. 
 
 
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 
 
Tota la documentació aportada serà tractada amb absoluta confidencialitat. 
 
Els participants en el concurs queden informats i autoritzen que les dades personals 
proporcionades, sense la facilitació de les quals no es podrà participar-hi, s'incorporaran a un 
fitxer automatitzat propi de Burés, S.A.U. 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
S'entén que pel fet de concórrer a aquest concurs, els concursants accepten incondicionalment 
aquestes bases i qualsevol resolució que l'organització i el Jurat del concurs adoptin en relació a 
incidències i circumstàncies no previstes. 
 
La participació en el concurs comporta l'acceptació de la cessió dels drets d'imatge i la utilització 
dels projectes dels participants per part de l'organització per a activitats promocionals 
relacionades i derivades del concurs. La empresa es reserva  a mes el dret preferent de 
desenvolupar, produir, promocionar i/o comercialitzar el projecte guanyador. 
 
 
PENALITZACIÓ EN CAS D’UN MAL ÚS 
 
L'organització del concurs es reserva el dret a donar de baixa o desqualificar participants que 
incompleixin les regles del concurs i queda a mes exonerada de qualsevol responsabilitat 
derivada del mal us que en faci qualsevol dels participants. 
 


