
Yo ajude a Berto Zampapilas
BASES LEGALS DEL CONCURS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE PILES

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Qui pot participar? Poden participar tots els 
centres educatius d’ensenyament de Primària de 
la Comunitat Valenciana, públics, d'Acció Educa-
tiva Singular (CAES), concertats o privats que 
prèviament s’hagen inscrit en la campanya i 
emplenat el formulari d’inscripció disponible en 
la pàgina web www.bertozampapilas.com on 
s’haurà d’indicar el nombre d’alumnes de 
Primària matriculats en el centre durant el curs 
2019-2020.

El termini d’inscripció s’inicia el dia 1 d’octubre 
de 2019 i finalitza quan s’hagen completat les 
100 vacants. Una vegada feta la inscripció, els 
Centres Educatius rebran un justificant de la seua 
inscripció via correu electrònic. 

Durant el període d’inscripció, es posa a disposició 
dels Centres Educatius per poder resoldre dubtes, 
incidències o sol·licituds d’informació addicional, 
el correu electrònic berto@bertozampapilas.com i 
el telèfon 687663889. 

1.2. Marc temporal  territorial. El concurs 
començarà a partir del 15 d’octubre de 2019 i 
finalitzarà el dia 31 de maig de 2019. Durant 
este període es desenvoluparan les visites teatralit-
zades de sensibilització en els centres escolars i 
s’establirà un període aproximat de 20 DIES 
LECTIUS que tindrà cada centre escolar partici-
pant per a l’acumulació de més residus de piles 
portàtils com siga possible. 

L’ORGANITZADOR es reserva el dret de 
cancel·lar anticipadament el concurs, modificar-lo 
o prorrogar-lo per causes justificades.
L’àmbit territorial és la Comunitat Valenciana.

       a Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència   
       Climàtica i Transició Ecològica, juntament amb les entitats gestores dels  
       sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i 
acumuladors Ecopilas i ERP, promouen el concurs de recollida de residus de piles 
JO AJUDE A BERTO ZAMPAPILAS, dirigit als centres educatius d’ensenya-
ment de primària de la Comunitat Valenciana per a fomentar la recollida selectiva 
de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seues famílies. Este concurs, 
d’acord amb el contracte subscrit amb Ecopilas i ERP, l’organitza l’Insituto Imedes 
(en endavant, denominat l’ORGANITZADOR) amb domicili únicament a l’efec-
te de notificacions de la present acció promocional en el carrer Hernández Lázaro, 
10, 46015 València. El concurs és gratuït i participar no suposa cap cost.
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1.3. Residus de Piles i acumuladors . Són objecte 
del concurs els residus de piles i acumuladors 
portàtils.
Es consideren piles i acumuladors portàtils qualse-
vol pila, pila de botó, acumulador o bateria que 
estiga precintada, puga portar-se a la mà i que no 
siga industrial ni d’automòbil, com per exemple 
les piles de botó i estàndard i els acumuladors 
utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i 
ferramentes portàtils. En endavant, les piles i 
acumuladors objecte del concurs s’anomenaran 
piles.

En tot cas, l’origen dels residus de piles i acumu-
ladors portàtils ha de ser domèstic i procedir de les 
famílies dels alumnes, del personal de l’escola o 
del mateix centre escolar. En cap cas podran 
procedir d’altres punts generadors de residus de 
piles (com tendes o altres espais de gestió de 
residus). En cas de no complir estos requisits, el 
Centre Educatiu podrà ser expulsat automàtica-
ment del concurs. ro Educativo podrá ser expulsa-
do automáticamente del concurso.

2. Mecànica del concurs

2.1. Activitat de sensibilització i entrega del 
contenidor. Tots els centres educatius que s’hagen 
inscrit en el concurs i complisquen les seues bases 
seran visitats per un equip que durà a terme en el 
seu centre una activitat de presentació teatralitza-
da amb la història de BERTO ZAMPAPILAS, i 
explicarà el desenvolupament de la campanya. 
L’activitat teatralitzada tindrà la duració d’1 
hora i hi podran participar en cada sessió fins a un 
màxim de dos aules. Es prioritzarà la visita a 

aquells centres que no hagen participat en edicions 
anteriors de la campanya.. 

Durant l’ esmentada visita s’entregarà, en funció 
del nombre d’alumnes del centre, un o més conte-
nidors de recollida selectiva de piles i acumuladors 
portàtils per a acumular els residus de piles per al 
concurs. A més, se li comunicarà al centre la data 
aproximada de recollida i, per tant, finalitzarà el 
seu termini en el concurs.

Per a facilitar les operacions de pesatge i recollida, 
el contenidor haurà d’estar ubicat a cobert en 
plantes baixes (a l’entrada de l’escola, al 
carrer…), no en pisos superiors, ja que un conteni-
dor ple té una capacitat aproximada de 90 kg. 

El desenvolupament de l’ esmentada activitat 
teatralitzada en el centre és una condició indis-
pensable per a participar en el concurs. Per a la 
seua realització, serà convenient disposar d’un 
espai diàfan tancat en una planta baixa i no en 
pisos superiors, ja que el diorama té un per apro-
ximat de 70 kg. Si el centre no compta amb este 
espai, l’activitat es podria realitzar amb panells 
mòbils en un espai tancat. Amb tot, l'equip d'edu-
cació ambiental sempre valoraran i decidiran 
l’opció més adequada en arribar al centre. 

El centre escolar facilitarà, en la mesura que siga 
possible, un espai en el recinte escolar per a apar-
car la furgoneta utilitzada en el seu desplaçament 
amb la finalitat de facilitar la càrrega i descàrrega 
dels materials utilitzats durant l’activitat o, en 
defecte, informarà sobre la facilitat o dificultat 
d’aparcar i sobre les alternatives.



El centre educatiu haurà de col·laborar per tal 
d’acordar la data de celebració de l’esmentada 
activitat en el seu centre.

2.2. Recollida dels residus de piles acumulats en 
el contenidor. L’objectiu del concurs és recollir en 
el contenidor la màxima quantitat possible de 
residus de piles i acumuladors portàtils procedents 
de les famílies de l'alumnat, del personal de 
l’escola o del mateix centre durant aproximada-
ment els 20 DIES LECTIUS que dura l’acció 
promocional en cada centre. 

La recollida la realitzarà un gestor que compte 
amb l’habilitació administrativa exigida per a la 
recollida i el transport d’estos residus, el qual 
realitzarà durant el concurs UNA ÚNICA 
recollida en cada centre escolar dels residus de 
piles i acumuladors portàtils acumulats. La 
recollida es durà a terme una vegada hagen 
transcorregut 20 DIES LECTIUS des de l’entre-
ga del contenidor en el centre escolar, amb un 
marge de 4 dies lectius més. Els centres educatius 
seran avisats prèviament pel gestor que haja de 
realitzar la recollida de residus del dia de 
recollida (amb un marge aproximat de 2 dies 
hàbils). Durant la recollida, es pesaran els quilos 
acumulats IN SITU i s’anotaran tot seguit en 
un albarà el qual s’entregarà a l’escola amb el 
resultat del pesatge. En el pesatge es tindrà en 
compte el pes del contenidor i els residus de piles i 
acumuladors que hi ha dins. Els quilos de residus 
de piles acumulats s’obtindran de la resta de la 
tara del contenidor al resultat del pesatge. Si el 
contenidor facilitat es plena de piles abans del 
període de 20 dies lectius, es podran sol·licitar 
contenidors addicionals per a seguir acumulant 

residus de piles. Les piles i acumuladors que no 
estiguen en el contenidor (per exemple, en bosses o 
caixes) formaran part d’esta promoció sempre que 
el centre haja sol·licitat el contenidor addicional 
dins del termini establit i no l’haja rebut, només 
si s’ha informat d’esta situació a l’organitzador 
dins d’un termini de, almenys, 2 dies abans de la 
data prevista de recollida per tal que el gestor 
puga disposar del nombre necessari de contenidors 
per a la correcta retirada de piles en els conteni-
dors esmentats. 

Com a criteri general, s’estableix que, una vegada 
recollit el contenidor per a efectuar el pesatge i 
concursar en la campanya, s’entregarà un altre 
contenidor per a continuar amb la tasca mediam-
biental de recollida i reciclatge de piles i bateries. 
Els centres hauran d’avisar a través d’ info@ofi-
pilas.es o al telèfon 900103138 de les successives 
recollides de piles acumulades en el contenidor, 
EL QUAL JA NO FORMARÀ PART DEL 
CONCURS. 

2.3. Contenedors addicionals. Per a sol·licitar 
contenidors addicionals o per a qualsevol qüestió 
relacionada amb el transport i la recollida, els 
centres educatius podran dirigir-se al correu 
electrònic concurso@bertozampapilas.com o al 
telèfon 687663889 i indicar en l’assumpte del 
missatge “Sol·licitud de contenidors addicionals - 
Jo Ajude a Berto”.
Els contenidors addicionals seran sol·licitats quan 
el centre comprove que el contenidor inicial s’està 
omplint, abans del termini de 20 DIES LEC-
TIUS. No podran ser sol·licitats contenidors 
addicionals durant els 5 dies lectius previs a la 
data prevista de recollida al centre.revios a la 
fecha prevista de recogida en el centro.



2.4. Resolució del concurs. A partir del 8 de 
juny i quan s’haja acabat el termini del concurs 
perquè tots els centres hagen pogut participar dins 
dels aproximadament 20 DIES LECTIUS de 
recollida, es coneixeran els sis centres (3 centres 
públics, privats o concertat i 3 centres d'acció 
educativa singular - CAES) que més piles hagen 
recollit per ràtio Kg de piles/alumnes primària/-
dies lectius d’acumulació de piles de cada provín-
cia: Castelló, València i Alacant. Si el col·legi 
declina l’acceptació del premi, serà seleccionat com 
a premiat el següent centre que haja recollit més 
piles segons el rànquing provincial. más pilas haya 
recogido según ranking provincial.

3. Premios

3.1. Mil cinc-cents euros (1.500 €) per a cadas-
cun dels el centres educatius que més piles i 
acumuladors portàtils arreplegue per alumne en 
la seua província (Alacant, Castelló i València) 
dins de la seua categoria. D'acord a la tipologia 
de centre, s'estableixen dues categories de partici-
pació:

    - Centres públics, concertats o privats     
    - Centres d'acció educativa singular (CAES).

3.2. El càlcul de ràtio per alumne es realitzarà 
tenint en compte els quilos de residus de piles i 
acumuladors portàtils recollits, el nombre 
d’alumnes de primària matriculats en el centre 
en el curs 2019-2020 i el nombre de dies lectius 
d’acumulació de piles, d’acord amb el que esmenta 
l’apartat 2.2.
D’esta manera, el còmput total a l’efecte de 
designar els centres educatius guanyadors resul-
tarà de la divisió dels quilos de residus de piles i 

acumuladors portàtils recollits entre el nombre 
total d’alumnes de primària matriculats en el 
centre durant el curs 2019-2020 i entre el 
nombre de dies lectius d’acumulació de piles. 

En cas d’empat entre els centres educatius, el 
desempat per a decidir el guanyador de la provín-
cia es dirimirà mitjançant un sorteig aleatori 
davant notari.

3.3. Si per qualsevol motiu algun centre educatiu 
guanyador renuncia a participar en el concurs, el 
guanyador serà el següent centre educatiu que haja 
recollit més quilos de residus de piles i acumula-
dors portàtils per alumne i per nombre de dies 
lectius d’acumulació de piles en eixa mateixa 
província.de acumulación de pilas en esa misma 
provincia.

3.4. L’abonament del premi es realitzarà directa-
ment al proveïdor o proveïdors del material 
escolar i/o esportiu elegit pel centre escolar amb 
una única facturació prèvia a nom de l’Instituto 
Imedes, d’acord amb el següent procediment:

- Selecció del material escolar i/o esportiu pel 
centre educatiu amb el proveïdor o proveïdors 
escollits.

- Emissió de factura proforma del proveïdor o 
proveïdors amb el llistat de material escolar 
i/o esportiu seleccionat i enviament al correu 
electrònic berto@bertozampapilas.com. Els 
centres escolars avisaran via telefònica 
(687663889) a l'ORGANITZADOR de 
l'enviament de la factura proforma.

- Revisió de la factura proforma i vist i plau 
per part de l’Instituto Imedes.



- Emissió de factura amb el concepte: Premi al 
“Nom del Centre Escolar” guanyador de la 
campanya Berto Zampapilas (s’especificarà a 
continuació el llistat del material escolar o 
esportiu) per a l’Instituto Imedes.

- Abonament de la factura al proveïdor.

3.5. El centre educatiu guanyador es compromet a 
presentar les factures proforma i comprovants 
corresponents per a verificar que els diners estan 
destinats a comprar material escolar i/o esportiu. 
El centre educatiu tindrà un termini màxim de 
set (7)  mesos per a fer efectiva esta despesa. En el 
cas que el centre educatiu no acredite correctament 
la inversió dels diners, l’ORGANITZADOR es 
reserva el dret de reclamar la devolució del premi 
entregat.

3.6. En cap cas serà possible la cessió del premi a 
terceres persones o entitats.

4. Comunicació del premi

L’ORGANITZADOR es posarà en contacte amb 
els centres educatius guanyadors de cada provín-
cia.

Així mateix, es comunicarà de forma pública 
quins són els centres educatius guanyadors del 
concurs en la pàgina web www.bertozampapilas.-
com  i en les xarxes socials, així com en altres 
mitjans que l’ORGANITZADOR crega que són 
convenients per a donar a conéixer el concurs.

5. Drets d’imatge

Tots els participants en esta promoció, en particu-
lar els guanyadors de cada província, autoritzen 
l’ORGANITZADOR perquè utilitze amb 
finalitats publicitàries les fotografies i gravacions 
realitzades amb motiu de la campanya, així com 
el nom i les imatges dels centres escolars en les 
comunicacions públiques relacionades amb esta 
promoció, sense cap contraprestació econòmica. 

6. Protecció de dades

Les seues dades personals seran utilitzades per a 
la nostra relació. Estes dades són necessàries per a 
poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens 
permet l’ús de la seua informació personal dins la 
legalitat. 
Només el personal de la nostra entitat que estiga 
degudament autoritzat podrà conèixer la infor-
mació que li demanem. Així mateix, podran 
conèixer la seua informació aquelles entitats que 
la necessiten perquè li puguem prestar els nostres 
serveis. De la mateixa manera, coneixeran la 
seua informació aquelles entitats públiques o 
privades a les quals estem obligats a facilitar-los 
les seues dades personals pel compliment d’alguna 
llei. 
Conservarem les seues dades durant la nostra 
relació i mentre les lleis ens obliguen. Una vegada 
finalitzats els terminis legals aplicables, procedi-
rem a eliminar-los de forma segura.
En qualsevol moment es pot adreçar a nosaltres 
per a saber quina informació tenim sobre vostè, 
rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la una 
vegada haja finalitzat la nostra relació, en cas 
que això siga legalment possible. També té dret a 



sol·licitar el traspàs de la seua informació a una 
altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun 
d’estos drets, haurà de realitzar una sol·licitud 
escrita a INSTITUTO IMEDES, S.L. en 
C/Hernández Lázaro, 10, C.P. 46015, Valèn-
cia, juntament amb una fotocòpia del seu DNI 
per a poder identificar-ho. 

7. Acceptació de les bases

La participació en esta promoció implica l’accepta-
ció total d’estes bases, així com el criteri de 
l’ORGANITZADOR pel que fa a la resolució 
de qualsevol interpretació. 

8. Generals

8.1. Per a participar en este concurs és necessari 
que els responsables dels centres educatius accepten 
estes bases i la totalitat del funcionament intern 
del concurs.

8.2. ’ORGANITZADOR posa a disposició dels 
centres educatius la direcció de correu electrònic: 
berto@bertozampapilas.com i el telèfon 
687663889 per a poder sol·licitar qualsevol tipus 
d’informació relativa a esta promoció. Pel que fa a 
les qüestions relacionades amb el transport i 
recollida de contenidors o altres qüestions operati-
ves, els centres educatius podran dirigir-se al 
correu electrònic info@ofipilas.com i indicar en 
l’assumpte “Jo Ajude a BERTO” o bé al telèfon 
900103138.

8.3. L’ORGANITZADOR es reserva el dret de 
suspendre, ampliar o modificar esta promoció i 
inclús anul·lar-la si hi ha una causa justificada, 
i es compromet a comunicar amb suficient antela-
ció les noves bases, condicions o, si és el cas, 
l’anul·lació definitiva del concurs sense que açò 
comporte cap tipus de responsabilitat per a l’OR-
GANITZADOR ni cap indemnització per als 
participants.

8.4. L’ORGANITZADOR resoldrà qualsevol 
incidència que puga produir-se i la seua decisió 
serà irrevocable.

8.5. L’ORGANITZADOR es reserva el dret de 
deixar fora de la promoció els participants que 
facen un ús abusiu o fraudulent d’estes BASES o 
que no complisquen alguna de les condicions ací 
establertes o que no accepten el seu contingut.

8.6. Estes bases seran dipositades davant del 
notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Valèn-
cia D. Santiago Mompó Gimeno.


