
  

 
I EDICIÓ DELS PREMIS “MOBILITAT SOSTENIBLE I BICICLETA”  

A LA MILLOR ESCENA EN MONUMENTS FALLERS GRANS I INFANTILS DE 
LES FALLES DE VALÈNCIA 2020 

 
 
JCDecaux, empresa que gestiona el sistema de bicicleta pública de València 
denominat Valenbisi, té entre les seues aspiracions fomentar la mobilitat sostenible i 
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i no contaminant.  
 
Amb la voluntat de participar en la festa més popular per als valencians, JCDecaux, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, ha decidit convocar la I EDICIÓ 
DELS PREMIS “MOBILITAT SOSTENIBLE I BICICLETA” A LA MILLOR ESCENA 
EN MONUMENTS FALLERS GRANS I INFANTILS DE LES FALLES DE VALÈNCIA 
 
Estos guardons comprenen quatre premis, 1er, 2n, 3er i “premi bicicleta”. Seran 
concedits a les Comissions que facen referència en alguna escena de les seues falles 
grans i/o infantils a la mobilitat sostenible i la seua importància per fer una ciutat més 
amable (menys contaminació, millor qualitat de l’aire, menor generació de sorolls, 
etc.). 
 
 
BASES PREMIS 
 
La I EDICIÓ DELS PREMIS “MOBILITAT SOSTENIBLE I BICICLETA” A LA MILLOR 
ESCENA EN MONUMENTS FALLERS GRANS I INFANTILS DE LES FALLES DE 
VALÈNCIA 2020, es regirà per les següents bases: 
 
PRIMERA: Podran participar en estos premis totes les Comissions de Falles de la 
ciutat de València que ho desitgen i que pertanyen la Junta Central Fallera. 
 
SEGONA: Per a inscriure’s i participar en aquesta edició caldrà enviar la següent 
documentació: 
 
1.- Número de la comissió fallera.  
2.- Esbós de l’escena de la falla gran i/o infantil a grandària DIN A4.  
3.- Memòria descriptiva del projecte d’escena, amb indicacions dels materials 
emprats, tamany i missatge del que es vol transmetre amb la mateixa. Es poden 
afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió 
de l’autor o autora.  
 
Esta documentació s’enviarà per correu electrònic a l’adreça 
premisfalles@jcdecaux.com 

mailto:premisfalles@jcdecaux.com


  

TERCERA: Per a la participació al concurs, les escenes hauran d’estar relacionades 
amb els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb transport públic, amb altres mitjans 
de transport no contaminant, així com amb la reducció de l’ús de mitjans de transport 
privats contaminants. Si bé per a optar al “premi bicicleta”, com el seu propi nom 
indica, l’escena haurà d’estar centrada en la bicicleta com a mitjà de transport 
sostenible.  
 
QUARTA: El jurat fallarà abans de les 24:00 hores del dia 16 de març. La seua 
decisió, que serà inapel·lable, es comunicarà als guanyadors en el termini més breu 
possible. Els premis podran quedar deserts si cap escena compleix els requisits 
exigits. 
 
El jurat estarà format per: 
 

- Responsable de Valenbisi. 
- Cap de servei de mobilitat sostenible de l’Ajuntament de València. 
- Coordinadora de l’Agència Municipal de la Bicicleta de l’Ajuntament de 

València. 
- 4 professionals amb experiència en l'àmbit de la mobilitat sostenible, així com 

del àmbit de les falles.  
 
 
CINQUENA: Els premis “mobilitat sostenible i bicicleta” consisteixen en:  
 
PRIMER PREMI.- estendard i 2.000,00€  
 
SEGON PREMI.- estendard i 1.000,00€  
 
TERCER PREMI.- estendard i 500,00€  
 
PREMI BICICLETA.- estendard i 1.500 €. 
 
Les falles que presenten una escena que englobe tant els conceptes de mobilitat 
sostenible com d’us de la bicicleta, podran optar tant als premis generals de mobilitat 
com a l’específic de bicicleta. En tot cas, una mateixa escena no podrà obtindre més 
d’un premi, atorgant-li a l’escena, en eixe cas hipotètic, el premi de major valor. 
 
SISENA: Els estendards seran entregats pel regidor de mobilitat sostenible de 
l’Ajuntament de València i per un representant de Valenbisi i/o per les persones en  
les que es poguera delegar per a tal esdeveniment. El  lloc d’entrega oportunament 
es comunicarà mitjançant la Junta Central Fallera. 
 



  

SETENA: Qualsevol qüestió no especificada en les presents bases, serà dilucidada 
pel Jurat indicat a la base quarta. 
 
VUITENA: La participació en este concurs, suposa l’acceptació de les seues bases. 
 
NOVENA: El termini de presentació d’inscripcions, amb tota la documentació 
indicada a la base segona, finalitzarà a les 14:00 hores del dia 22 de febrer de 2020. 
 
DESENA: En els tràmits que es realitzen per a l’atorgament dels premis, s’atendrà 
l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
El destinatari de la informació i responsable del tractament de dades és JCDecaux, 
amb l’adreça: JCDecaux España, Avenida de Aragón 328, Polígono Industrial Las 
Mercedes, 28022, Madrid. Davant de la qual pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 
 
 
 


