Bases del Concurs “La Reconquesta del Vidre” promoguda per
ECOVIDRIO
1. EMPRESA ORGANITZADORA
L’empresa organitzadora d’aquesta acció promocional és SOCIETAT ECOLÒGICA
PER AL RECICLAT DELS ENVASOS DE VIDRE (d’ara en davant ECOVIDRIO), amb domicili
social en el carrer Miguel Ángel, 23 (5ª PLANTA) i està inscrita en el Registre Nacional
d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el Nombre Nacional 160.493. Entitat,
aquesta, a la qual hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives
al desenvolupament d’aquesta campanya.

2. OBJECTIVU
L'objectiu de la campanya de comunicació i sensibilització ambiental de nom
“La Reconquesta del Vidre”, dirigida a la població en general i, especialment, als
membres de les agrupacions de Moros i Cristians que participen en les festes de Moros
i Cristians dels municipis inclosos en la present promoció, és conscienciar en tot el
relatiu al reciclatge dels residus d'envasos de vidre, obtenint resultats directes sobre el
nombre de quilograms de vidre reciclat durant les festes de Moros i Cristians en
cadascun dels municipis, a més, de promoure la participació de comparses i filaes com
a agents actius en la gestió responsable dels residus d'envasos de vidre.

3. DATA I ÀMBIT TERRITORIAL
La promoció es desenvoluparà durant l'any 2018, en municipis de la Comunitat
Valenciana, actuant durant les festes de Moros i Cristians de cadascuna de les
poblacions adherides a la campanya.
Les poblacions participants en aquesta promoció seran aquelles que durant el
trascurs de l'any s'adherisquen a la campanya sota decisió de Ecovidrio i la Consellería
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Des de la pàgina web www.lareconquistadelvidrio.es es donaran a conèixer les
notícies rellevants relacionades amb la campanya.
A continuació s'indica la relació de municipis participants i el mes en el qual se
celebren les festes de Moros i Cristians. No obstant açò, Ecovidrio i la Consellería
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural es reserven el
dret d'incloure noves poblacions i excloure algunes de les esmentades en el present
llistat.

Municipi

Mes de celebració de les festes de Moros i Cristians

Sax

Febrer

Bocairent

Febrer

Banyeres de Mariola

Abril

San Vicente del Raspeig
Onil

Abril

Muro d’Alcoi

Maig

Petrer

Maig

Elda
Agost

Juny

Benissa

Juny

Pego
Rojales

Juny

Almoradí

Juliol

Guardamar del Segura
Novelda

Juliol

Orihuela

Juliol

Villajoyosa

Juliol

Xabia

Juliol

Denia

Agost

Callosa de Segura
Ontiyent

Agost

El Verger

Agost

l'Olleria

Setembre

Ibi

Setembre

Altea

Setembre

Mutxamel
Castalla

Setembre

Crevillent

Octubre

El Campello
Albaida

Octubre

Callosa d'en Sarria

Octubre

La Font de la Figuera

Desembre

Abril

Juny

Juliol

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

4. DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ

Concurs entre municipis:
Els destinataris són els municipis del territori de la Comunitat Valenciana
adherits a la campanya conforme a l'apartat 3 de les presents bases:
Municipi
Sax
Bocairent
Banyeres de Mariola
San Vicente del Raspeig
Onil
Muro d’Alcoi
Petrer
Elda
Agost
Benissa
Pego
Rojales
Almoradí
Guardamar del Segura
Novelda
Orihuela
Villajoyosa
Xabia
Denia
Callosa de Segura
Ontiyent
El Verger
l'Olleria
Ibi
Altea
Mutxamel
Castalla
Crevillent
El Campello
Albaida
Callosa d'en Sarrià
La Font de la Figuera

Els Ajuntaments, actuant en la seua representació l'Alcalde de cadascun, així
com les Juntes Centrals de les Festes d'aquests municipis, acceptaran manifestament
la proposta de l'empresa organitzadora de participar en la present promoció, i, com a
conseqüència, les bases legals de la mateixa.
Els festers de les poblacions seleccionades, seran el motor directe de la
participació del seu corresponent municipi en la promoció, ja que els dies de festes,
són els majors productors de residus d'envasos de vidre, i seran ells els que tinguen,
juntament amb la resta de ciutadans, reciclar el major nombre d'envasos de vidre.
Concurs comparses/filaes:
Són les comparses, filaes o qualsevol altra forma d'agrupació de festers de
Moros i Cristians a través dels seus integrants, els destinataris del concurs “comparses i
filaes” en el qual es valorarà l'adequada utilització dels mitjans per a separar el vidre
proporcionats per Ecovidrio i la seua contribució activa a la difusió i participació en la
campanya per a aconseguir unes festes més sostenibles i respectuoses amb el medi
ambient.

5. MECÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ

Concurs entre municipis:
Els festers i ciutadans de cada municipi participant, hauran d'aconseguir reciclar
la major quantitat de vidre possible durant les de Festes de Moros i Cristians del seu
municipi. Els envasos de vidre hauran de ser dipositats en els contenidors per a la
recollida selectiva de vidre que estiguen assignats a la campanya, els quals estaran
decorats amb la imatge de campanya. La ubicació d'aquests contenidors s'acordarà
prèviament a l'inici de les festes de Moros i Cristians en cadascun dels municipis amb
l'Ajuntament respectiu i seran aquells que es troben més pròxims als recintes festers,
que es decoraran amb la imatge de campanya per a ser fàcilment reconeguts. En cas
de ser necessari, s'instal·laran contenidors de reforç.
Per a facilitar la tasca de separar correctament el vidre, Ecovidrio prestarà a
cadascuna de les comparses i filaes un poal amb rodes equipat amb el sistema ale-hop
o vacri. Els poals es lliuraran i arreplegaran en un únic local o magatzem a proposta de
l'Ajuntament o la Junta Central de Festes. Seran les comparses i filaes les responsables
d'arreplegar i retornar el poal en el lloc indicat en l'horari i data acordats.

Els municipis competiran en tres categories diferents en funció del nombre de
festers inscrits en 2018:
- Categoria Dolçaines: fins a 950 festers.
- Categoria Darbukas: de 951 a 2300 festers.
- Categoria Atabales: més de 2300 festers.

Cada municipi, dins de la categoria corresponent, intentarà ser el que més
quilograms de vidre per fester recicle en els contenidors assignats a la campanya
durant les festes. La població que més quilos de vidre per fester recicle, dins de la seua
categoria serà la guanyadora.
Seran requisits indispensables per a accedir al premi que es complisquen les
següents condicions:
- Que des de l'Ajuntament o la Junta Central de Festes s'haja facilitat el llistat
amb el nom de les comparses i filaes; adreça; i nom, telèfon i email d'una
persona de contacte de cadascuna d'elles.
- Que el lliurament i devolució dels poals s'efectue en un únic recinte.
- Que es retornen la totalitat dels poals prestats en el termini establit.
En el supòsit que no es complisquen aquests requisits, el municipi quedarà exclòs de
guanyar el premi corresponent a la seua categoria.

Concurs entre comparses/filaes:
En cada població participant en la campanya, les comparses i filaes hauran de
complir una sèrie de requisits per a entrar en el sorteig d'una cistella de productes que
inclou un miniglú i diversos productes de la terra envasats en la seua majoria en vidre.
Totes les comparses i filaes del municipi que complisquen els següents requisits
entraran en el sorteig:
1. Col·locar l'adhesiu personalitzat, que lliura la ecopatrulla, en un lloc visible a
l'entrada del recinte fester, kábila, maset o cuartelillo.
2. Arreplegar i retornar el poal que els presta Ecovidrio en les condicions i
terminis acordats amb l'Ajuntament i la Junta Central de Festes.
3. Utilitzar correctament el poal, solament per a residus d'envasos de vidre.
4. Que els festers de la comparsa o filà es fotografien al costat de la
ecopatrulla reciclant vidre.

El sorteig es realitzarà als quinze dies explicats a partir de l'endemà a la
finalització de les festes de Moros i Cristians en el municipi. Al costat de la comparsa o
filà guanyadora, es nomenaran dos suplents per si alguna d'elles renúncia al premi.

6. PREMIS
Concurs entre municipis:
Perquè la participació de tots els municipis en el concurs siga equànime, el
càlcul per a conèixer el municipi guanyador, dins de la seua categoria corresponent, es
realitzarà amb els quilograms de vidre arreplegats dividits entre el nombre oficial de
festers en 2018.
El municipi guanyador, de cada categoria, es donarà a conèixer, amb
posterioritat a la finalització de la campanya en l'últim municipi adherit, el dia 20 de
desembre de 2018 en la pàgina web www.lareconquistadelvidrio.es. A més, es
notificarà mitjançant trucada telefònica a l'Ajuntament, així com a la Junta Central de
Festes.
El premi, per a cadascuna de les categories, es lliurarà a la Junta Central de
Festes i consistirà en una dotació per valor de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €) per
a l'organització de les festes de Moros i Cristians de 2019, mitjançant xec nominatiu. A
més, es farà lliurament a cadascun dels Ajuntaments de les poblacions guanyadores
d'un trofeu commemoratiu.
El premi contingut en la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de
canvi, alteració, compensació o cessió, ni podrà lliurar-se a ningú que no siga
representant de l'Ajuntament o de la Junta Central de Festes i no tinga poders
específics.
Produïdat el lliurament del premi en els termes indicats, s'entenen complides
per ECOVIDRIO les obligacions assumides en virtut d'aquesta promoció, renunciant la
Junta Central de Festes, l'Ajuntament i els ciutadans del municipi premiat a qualsevol
reclamació posterior.

Concurs entre comparses/filaes:
El premi, en cadascun dels municipis participants, per a la comparsa o filà
guanyadora consistirà en un contenidor format mini decorat amb la imatge de
campanya i un lot de productes de la terra (vins i conserves) valorat tot açò en CENT
EUROS (100,00 €).
Els premis es lliuraran a un representant legal de la comparsa o filà guanyadora
de cada municipi, una vegada transcorregudes les seues festes de Moros i Cristians, en
el termini màxim de 2 mesos de la finalització de les festes.

Si la comparsa o filà guanyadora del sorteig no contesta a la comunicació del
premi transcorreguts set dies hàbils des del primer intent de notificació o quan la
mateixa renuncie a l'acceptació del premi, es passarà al primer suplent i en el cas que
aquest no responguera a la comunicació en el termini de 7 dies hàbils o renunciara al
mateix, el premi s'atorgarà al segon suplent. Per a la participació en el sorteig, totes les
comparses i filaes hauran de complir els requisits establits en l'apartat 5 de les
presents bases.
El guanyador del sorteig es donarà a conèixer posteriorment a la realització de
l'acció en cada població participant i es comunicara en la pàgina web
www.lareconquistadelvidrio.es, i a més, es notificarà al representant de la comparsa o
filà, a l'Ajuntament i a la Junta Central de Festes per Ecovidrio o l'empresa contractada
per Ecovidrio per a la realització de la campanya.
El premi contingut en la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de
canvi, alteració, compensació o cessió.
En el cas que per causes de força major, no poguera fer-se lliurament del premi
descrit, ECOVIDRIO es compromet a lliurar un altre de similars característiques i, com a
mínim, d'igual valor.
Produït el lliurament del premi en els termes indicats, s'entenen complides per
ECOVIDRIO les obligacions assumides en virtut d'aquesta promoció, renunciant la Junta
Central de Festes, l'Ajuntament, les comparses, les filaes i els ciutadans del municipi
premiat a qualsevol reclamació posterior.

7. FISCALITAT DELS PREMIS
De conformitat amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF), els premis concedits per la participació en jocs, concursos, sorteigs, o
combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan
subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del premi siga superior a
tres-cent euros (300 €). En tot cas correspondrà a ECOVIDRIO la realització de l'ingrés a
compte o la pràctica de la retenció procedent, i al guanyador la declaració
corresponent en el seu IRPF.

8. DRETS DE IMATGE
Els participants autoritzen a ECOVIDRIO mitjançant la cessió d'imatge a
reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms, adreça, veu i imatge en qualsevol activitat
publi-promocional relacionada amb la promoció en la qual haja pogut resultar agraciat,
sense que aquesta utilització li conferisca dret de remuneració o benefici algun. La
cessió d'aquests drets romandrà vigent durant un any i sol i exclusivament per a
aquesta promoció, i en cap concepte, NO PODENT PARTICIPAR MENORS D'EDAT.

Els participants eximeixen a ECOVIDRIO i als seus col·laboradors de qualsevol
responsabilitat de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent.

9. PROTECCIÓ DE DADES
Les seues dades personals seran incorporades a un fitxer de SOCIETAT
ECOLÒGICA PER AL RECICLAT D'ENVASOS DE VIDRE (ECOVIDRIO), amb domicili a
Madrid, Carrer Miguel Ángel nº 23, 5ª planta i CIF G81312001, amb la finalitat de
gestionar la seua participació en la present promoció, enviar-li informació comercial
sobre els nostres productes i serveis, i conèixer la seua opinió sobre els mateixos.
Aquells que resulten guanyadors de la promoció accepten que el seu nom i el premi
obtingut puguen aparèixer en els mitjans utilitzats per a la comunicació de
l'esdeveniment a efectes garantir la transparència de la mateixa. Les dades de caràcter
personal facilitats per vostè per a participar en la present promoció hauran de ser
veraces i exactes.
Els participants, en qualsevol moment, podran exercitar els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades de caràcter
personal dirigint una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de
fotocòpia del D.N.I. o de la documentació acreditativa precisa, i indicant un domicili a
efecte de notificacions, a ECOVIDRIO S.A. al carrer Miguel Ángel nº 23, 5ªplanta, 28006
de la ciutat de Madrid, o través de l'adreça de correu electrònic info@ecovidrio.es
indicant com a referència o assumpte ”protecció de dades”.

10. GENERALITATS
Per a qualsevol problema que poguera derivar-se de la present promoció, tant
els guanyadors com la resta de participants se sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals del partit judicial al que corresponga el municipi, fent renúncia expressa de
qualsevol un altre que els poguera correspondre.
La mera participació en aquesta promoció suposa l'acceptació de les presents
Bases Legals.
Aquestes Bases estaran a la disposició de qualsevol interessat en la pàgina web
creada a aquest efecte: www.lareconquistadelvidrio.es, durant el període de durada
de la campanya.
ECOVIDRIO es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos
successius sobre la seua mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguen
justificades o no perjudiquen als participants, i es comuniquen degudament. En el cas
que ECOVIDRIO o qualsevol entitat que estiga lligada professionalment a la present
promoció detecten qualsevol anomalia o sospiten que un participant està impedint el
normal desenvolupament en la seua participació en el present concurs, alterant

il·legalment la seua participació mitjançant qualsevol procediment físic, tècnic o
informàtic per a així falsejar la seua participació, podrà de forma unilateral eliminar la
participació d'aquest municipi del concurs. Referent a açò és important afegir que
ECOVIDRIO ha habilitat els necessaris suports tecnològics per a detectar qualsevol
possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretenga alterar la participació en
el present concurs amb l'objectiu d'aconseguir un premi de forma il·lícita. El no
disposat en les presents bases, aquest concurs se sotmetrà al que es disposa en la
normativa espanyola aplicable al moment en què es realitza. Els participants accepten,
mitjançant la seua participació en una promoció, que els noms que vagen a ser
publicats en els suports van a ser compartits i visualitzats per uns altres d'usuaris sense
que açò infringisca la seua privadesa.

11. RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZADOR.
ECOVIDIRIO es reserva el dret a desqualificar a un participant que incomplisca
els termes i condicions del concurs. Així com l'exoneració de responsabilitat davant
l'incompliment d'un participant o davant l'ús que el participant puga fer del premi
rebut.
ECOVIDRIO no serà responsable dels retards, pèrdues, o deterioracions en els
enviaments, per causes que no li siguen imputables. L'organitzador tampoc respondrà
dels casos de força major (tals com a vagues, etc.), que pogueren impedir al guanyador
gaudir total o parcialment del seu premi. ECOVIDRIO quedarà exempt de tota
responsabilitat si concorreguera algun dels casos assenyalats.
ECOVIDRIO es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció en
qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-ho i deixar-ho sense efecte, sempre que
concórrega causa justificada per a açò. En tot cas es compromet a comunicar per
aquesta mateixa via les bases modificades, o l'anul·lació de l'acció en el seu conjunt, de
manera que tots els participants tinguen accés a aquesta informació.

