
El Consell de la Joventut de València (CJV) tenim un compromís ferm davant la crisi climàtica que amenaça 
el futur i present de les generacions mes joves, especialment a la mediterrània.

Volem que la veu de la joventut de la nostra ciutat s’escolte i es tinga en compte, una joventut que porta 
temps demanant respostes valentes per aconseguir fer de València una ciutat a l’avantguarda de l’urbanis-
me ecologista, sostenible i mediambientalment responsable, una referència internacional en la lluita contra 
el Canvi Climàtic des de l’àmbit local. 

Es per això que, amb molta il·lusió, anunciem la II edició dels premis “València, ciutat jove i verda”, una iniciati-
va pionera que pretén visibilitzar aquest compromís jove amb el medi ambient a través de la innovació i crea-
tivitat, premiant bones idees que aporten solucions útils davant l’emergència climàtica, una dura realitat que 
ens preocupa i ocupa com a generació.

Amb el suport de les Regidories de Joventut i Medi Ambient de l’Ajuntament de València, animem a totes les 
persones joves de la nostra ciutat a participar en aquesta nova edició, compartir els seus projectes i aportar 
així el seu granet d’arena per fer de València una ciutat més verda, jove i compromesa amb el benestar 
mediambiental.

Objecte de la convocatòria

Les següents bases tenen com a objecte establir les normes de participació en la I edició dels Premis “Valèn-
cia, ciutat jove i verda” que convoca el Consell de la Joventut de València (CJV) en col·laboració amb la Regi-
doria de Joventut i l’àrea d’ecologia urbana, emergència climàtica i transició energètica de    ñ’Ajuntament de 
València.

Aquests premis pretenen distingir a aquells projectes presentats per persones joves de la ciutat de València, 
dirigits a desenvolupar actuacions i iniciatives sostenibles que es puguen implementar en l’àmbit local de la 
ciutat, les quals apor ten aspectes rellevants i innovadors en les pràctiques mediambientals.

El lliurament d’aquests premis es regirà per les condicions que s’especifiquen a continuació.

Organització i finançament

El Consell de la Joventut de València (CJV) organitza aquests premis en col·laboració amb la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de València.

Temàtica

Els Premis “València, ciutat jove i verda” guardonen actuacions i iniciatives sostenibles juvenils relacionades 
amb les següents tem

- Mobilitat urbana
- Educació ambiental
- Comerç de proximitat i consum responsable
- Turisme sostenible
- Gestió i reducció de residus
- Mitigació, reducció i adaptació al Canvi Climàtic
- Eficiència i estalvi energètic
- Urbanisme sostenible
- Sistemes d’Informació geogràfica i teledetecció

Es valorarà especialment que les iniciatives presentades tinguen un impacte directe sobre el col·lectiu juvenil 
de la ciutat, des de qualsevol de les vessants abans esmentats.

Requisits per a participar

Podran participar les candidatures liderades per persones amb edats compreses entre els 16 i 30 anys, 
ambdós inclusiva- ment, que estiguen empadronades a la ciutat de València i/o estiguen cursant formació 
acadèmica oficial i/o treballant al municipi.

Aquest requisit s’haurà d’acreditar facilitant una còpia del Document Nacional d’Identitat en vigor o un certi-
ficat d’estudis oficials a una institució acadèmica de la ciutat de València.

Només podran inscriure’s projectes ideats per a la seua execució a la ciutat de València, sent recomanable 
que les intervencions proposades siguen competència municipal i estar relacionades amb, almenys, una de 
les temàtiques exposades anteriorment, a més de ser econòmicament viables.

Una persona podrà presentar més d’un projecte, però no optar a més d’un premi, en tot cas. Un projecte 
podrà presentar-se per diverses persones coautores, però totes hauran de complir els requisits per a partici-
par. Podran presentar projectes participants de l'edició de 2020, sempre que s'hagen incorporat millores 
rellevants respecte a la primera edició. No podrà guanyar el premi cap candidat o candidata que haguera 
guanyat qualsevol premi en l'edició anterior de 2020. 

Totes les candidatures han de presentar-se en la forma que estableix la present convocatòria, juntament amb 
tota la documentació que se sol·licita i complir els terminis previstos. L’incompliment d’alguna de les consi-
deracions d’aquestes bases comportarà l’automàtica exclusió del procés.

Com participar
El procés d’avaluació de candidatures contempla les següents fases:

Fase 1. Registre i enviament de documentació.
Fase 2. Anàlisi preliminar i preselecció de candidatures. 
Fase 3. Selecció de candidatures finalistes
Fase 4. Avaluació final
Fase 5. Lliurament de premis

Fase 1. Registre i enviament de documentació
El registre de les diferents candidatures als Premis “València, ciutat jove i verda” es realitzarà exclusivament 
de manera online. Segons els terminis previstos, les candidatures deuran:

a) Emplenar el model d’inscripció, disponible al web www.valenciajove.com. En aquest document es presen-
tarà el projecte responent a una sèrie de qüestions i s’han d’acceptar els següents termes:

- Compliment d’aquestes bases
- Divulgació a través de xarxes socials del projecte presentat en format audiovisual
- Aportar informació fidedigna

- Autoria intel·lectual de les idees que es presenten
- Responsabilitat davant qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o utilització de domini privat
- Compromís de lliurament d’informació addicional si fóra necessària
- Autorització per a comunicar i donar difusió i publicitat al projecte en qualsevol mitjà i davant el sector i 
l’administració pública local
- Protecció de dades
- Cessió dels drets d’imatge vinculats al projecte

Aquest document s’enviarà per correu electrònic a l’adreça consellvlc@valenciajove.com indicant com a 
referència Premis “València, ciutat jove i verda” i el nom de l’autor o autora.

b) Publicar un vídeo curt en les xarxes socials de la persona participant, de forma pública i etiquetant al Consell 
de la Joventut de València (@cjvlc) en el qual es defense la candidatura. Aquest vídeo és un requisit obligatori, 
de tal forma que les candidatures que no el complisquen quedaran automàticament desqualificades. Al web 
www.valenciajove.com apareixerà un document amb els termes en que s’ha de gravar i publicar aquest vídeo.

Seran necessàries les dues accions per a completar el registre de la candidatura.

Fase 2. Anàlisi preliminar i preselecció de les candidatures.
A partir de la recepció de les candidatures s’analitzarà el compliment de tots els requisits de participació i 
terminis previstos en la convocatòria, a més de la recepció de tota la documentació i la publicació correcta del 
vídeo de difusió del projecte.
Després d’aquesta anàlisi es publicarà al web del CJV el llistat dels projectes que han presentat correctament 
la candidatura i la motivació dels que hagen estat exclosos.

Fase 3. Selecció de candidatures finalistes
Només en el cas que el nombre de candidatures siga significativament superior a 20, s’obrirà un procés de 
preselecció de candidatures exclusivament online.

Fase 4. Avaluació final
Finalment s’obrirà un procés d’avaluació a càrrec del jurat d’aquests premis. El jurat s’encarregarà de decidir 
quines candidatures seran guardonades d’acord amb els següents criteris: 

- Iniciatives innovadores, creatives i de qualitat
- Iniciatives que aborden més d’una temàtica
- Impacte positiu sobre el col·lectiu juvenil
- Competència municipal
- Viabilitat tècnica i econòmica d’implantació
- Incorporació de metodologies de participació ciutadana
- Perspectiva de gènere
- Pertinàcia de l’autor/a a una associació del Consell de la Joventut de València (CJV)
- Qualitat del vídeo de presentació

El CJV podrà sol·licitar a les candidatures presentades, en qualsevol moment del procés d’avaluació, entrevis-
tes personals per a conèixer en profunditat el projecte i/o rebre els aclariments complementaris que siguen 
necessàries.

Fase 5. Lliurament de premis
Es preveu que el lliurament de premis es realitze mitjançant un acte públic a la ciutat de València, a un espai 
seguir i confortable, atenent a les actuals circumstàncies sanitàries.

A l’acte de lliurament de premis es convidarà a la totalitat de participants i a representants de l’Ajuntament 
de València per a la seua divulgació.

En aquest acte serà obligatòria la presència de les candidatures finalistes per a exposar els seus treballs i 
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Seran necessàries les dues accions per a completar el registre de la candidatura.

Fase 2. Anàlisi preliminar i preselecció de les candidatures.
A partir de la recepció de les candidatures s’analitzarà el compliment de tots els requisits de participació i 
terminis previstos en la convocatòria, a més de la recepció de tota la documentació i la publicació correcta del 
vídeo de difusió del projecte.
Després d’aquesta anàlisi es publicarà al web del CJV el llistat dels projectes que han presentat correctament 
la candidatura i la motivació dels que hagen estat exclosos.

Fase 3. Selecció de candidatures finalistes
Només en el cas que el nombre de candidatures siga significativament superior a 20, s’obrirà un procés de 
preselecció de candidatures exclusivament online.

Fase 4. Avaluació final
Finalment s’obrirà un procés d’avaluació a càrrec del jurat d’aquests premis. El jurat s’encarregarà de decidir 
quines candidatures seran guardonades d’acord amb els següents criteris: 

- Iniciatives innovadores, creatives i de qualitat
- Iniciatives que aborden més d’una temàtica
- Impacte positiu sobre el col·lectiu juvenil
- Competència municipal
- Viabilitat tècnica i econòmica d’implantació
- Incorporació de metodologies de participació ciutadana
- Perspectiva de gènere
- Pertinàcia de l’autor/a a una associació del Consell de la Joventut de València (CJV)
- Qualitat del vídeo de presentació

El CJV podrà sol·licitar a les candidatures presentades, en qualsevol moment del procés d’avaluació, entrevis-
tes personals per a conèixer en profunditat el projecte i/o rebre els aclariments complementaris que siguen 
necessàries.

Fase 5. Lliurament de premis
Es preveu que el lliurament de premis es realitze mitjançant un acte públic a la ciutat de València, a un espai 
seguir i confortable, atenent a les actuals circumstàncies sanitàries.

A l’acte de lliurament de premis es convidarà a la totalitat de participants i a representants de l’Ajuntament 
de València per a la seua divulgació.

En aquest acte serà obligatòria la presència de les candidatures finalistes per a exposar els seus treballs i 



Conformació i decisió del jurat
El Jurat dels Premis “València, ciutat jove i verda” estarà format per membres de la Comissió Permanent del 
Consell de la Joventut de València i per un representant de cada entitat membre del CJV, sempre que l’entitat 
mostre interès en aquest sentit. La presidència del jurat serà la presidència de la Comissió Permanent del CJV 
o la persona en la qual aquesta delegue. El llistat definitiu del Jurat es publicarà al web del CJV.

Aquest jurat avaluarà les candidatures finalistes i determinarà els tres millors projectes. La decisió del Jurat 
serà inapel·lable, renunciant les participants a la realització de qualsevol reclamació en tal sentit, i tan sols es 
farà públic en l’acte de lliurament dels Premis.

El jurat es reserva la possibilitat de sol·licitar informació complementària o realitzar verificacions sobre els 
projectes presentats.

Calendari
- Període de registre: fins al 27 de setembre
- Publicació de projectes preseleccionats i exclosos: 15 d’octubre
- Període de votació de les candidatures: fins al 8 de novembre
- Publicació de candidatures finalistes: 10 de novembre
- Lliurament dels premis: 2 de desembre

El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de poder modificar aquest calendari, i en aquest cas 
informarà de les modificacions a través de la pàgina web www.valenciajove.com

Premis
El Consell de la Joventut de València atorgarà tres premis sota l’epígraf de Premis “València, ciutat jove i verda” 
corres- ponent a una sola categoria. Els premis consistiran en una aportació econòmica de 1.000€, 700€ i 
500€, per al primer, segon i tercer premi, respectivament. El desemborsament del Premi es realitzarà en un 
pagament únic. La concessió de la present contribució resultarà compatible amb l’obtenció de qualsevol altra 
subvenció o aportació de terceres persones i/o entitats.

El jurat es reservarà a més la potestat d’atorgar un ESMENT ESPECIAL per mèrit singular a projectes que 
destaquen pel seu impacte en el col·lectiu juvenil i que, tot i que no superar la tercera fase de selecció de candi-
datures finalistes, meres- ca un destacament per la seua qualitat. Els projectes seleccionats amb aquest 
esment rebran una aportació econòmica de 100€.

El Consell de la Joventut de València podrà presentar els projectes premiats a l’Ajuntament de València perquè 
la institució valore el seu interès i impacte sobre la ciutadania i la viabilitat tècnica i econòmica de la seua 
implantació. Per a la presentació d’aquestes iniciatives davant l’administració pública local es convidarà a la 
persona autora de cada projecte.

Divulgació
Es realitzarà un pla de difusió per a donar a conèixer els Premis que consistirà en l’edició d’una guia digital de 
totes les obres preseleccionades i finalistes, utilitzant el material entregat, que es difondrà entre els mitjans de 
premsa, xarxes socials i l’administració pública local.

El Consell de la Joventut de València es reserva el dret de publicar els projectes en la web de l’entitat, durant 
un període indefinit, a partir del dia d’inici de la fase 3, selecció de candidatures finalistes, així com en les 
diferents publicacions en paper o un altre suporte (ja siguen revistes, llibres, o qualsevol altre tipus de suport) 
que editen en el futur els organitza- dors dels premis.

La publicació d’aquestes iniciatives es farà en tot cas citant a la seua autoria i fent referència a la seua condició 
de premiades o finalistes dels Premis “València, ciutat jove i verda”



L’autoria conserva tots els seus drets morals, patrimonials i de propietat intel·lectual sobre el projecte presen-
tat, reservant-se els organitzadors únicament els drets detallats anteriorment.

Acceptació de les bases
La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases, sense excepció ni condicionants, així 
com qualsevol resolució que s’adopte per incidències.

Protecció de dades
Les dades de caràcter personal que ens facilites seran objecte de tractament per part del Consell de la Joven-
tut de València. La finalitat del tractament serà la de poder dur a terme la correcta avaluació de la teua candi-
datura i gestió del concurs. Les dades personals que ens facilites podran ser comunicats a la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de València, en la seua condició d’entitat col·laboradora.

Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per imperatiu legal, per a complir amb la finalitat descrita, 
o per a la difusió del projecte en mitjans i xarxes, la qual cosa pot implicar la difusió d’imatges sobre el projecte 
candidat que
puguen contenir dades de caràcter personal. Aquesta difusió forma part dels reconeixements i premis 
d’aquest concurs, per la qual cosa l’acceptació de les seues bases i l’emplenament i signatura del model d’ins-
cripció suposa que has sigut degudament informat de manera prèvia sobre la política de privacitat del Consell 
de la Joventut de València i l’acceptació de la difusió d’imatges en mitjans i xarxes.

Les dades seran tractades pel temps necessari per a poder dur a terme aquest concurs i la difusió d’aquest. Des-
prés, es podran mantenir les dades mínimes necessàries per a complir les obligacions legals i per a mantenir un 
històric. El Consell de la Joventut de València vetlarà per garantir la confidencialitat de les candidatures durant 
el procés de registre i desenvolupament dels projectes pels mitjans tècnics i organitzatius que té al seu abast.

Cessió dels drets d’imatge
La cessió dels drets d’imatge per a difusió del concurs i dels projectes participants es fa a títol gratuït, amb 
caràcter indefinit i sense un àmbit geogràfic determinat. La difusió es podrà dur a terme a través de mitjans 
digitals o físics (xarxes socials, pàgina web, mitjans escrits, etc). Una vegada presentats els projectes es podran 
difondre i divulgar els seus vídeos resumeixen, així com característiques generals dels mateixos i, en el seu 
moment, també podran divulgar-se els projectes complets i els noms dels participants.

Tot això en atenció al que es disposa per la normativa de protecció de dades i protecció del dret a l’honor, 
intimitat i pròpia imatge (EL 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, RGPD 
2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals i HO 1/1982 de 5 de maig de protecció del dret a 
l’honor, intimitat i pròpia imatge.

Pots exercir els teus drets en matèria de protecció de dades mitjançant escrit fonamentat i aportant còpia del 
teu DNI a la següent adreça d’e-mail: consellvlc@valenciajove.com Per a més informació o exercici d’accions 
https://www.aepd.es/es

Confidencialitat
El Consell de la Joventut de València garantirà la confidencialitat de les candidatures durant el procés de regis-
tre i des- envolupament dels projectes. Una vegada enregistrats, es podran difondre i divulgar els seus vídeos 
de presentació, així com les característiques generals dels mateixos i, en el seu moment, també podran divul-
gar-se els projectes complets i noms de les persones participants.

Informació de contacte
Per a més informació, contacte amb el Consell de la Joventut de València

Tel.: 962 087 131 / 962 087 145 / www.valenciajove.com / consellvlc@valenciajove.com



NOM DEL PROJECTE: 

AUTOR/A:

Correu electrònic: 

Telèfon de contacte: 

Adreça del DNI:

Edat: 

Estudis:

Pertanys a alguna associació del Consell de la Joventut de València? A quina?

Com t’has informat sobre la convocatòria d’aquests premis?

       Xarxes socials del Consell de la Joventut de València (@cjvlc)

      XXSS de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València

      A través d’una associació

       Altra. Quina?

CONTEXT

Explica’ns resumidament la motivació que justifica el desenvolupament del teu projecte i descriu 

les problemàtiques que es pretenen solucionar.   



Indica si el projecte tindrà un impacte i/o relació sobre el col·lectiu juvenil i de quina manera.

OBJECTIUS

Explica els objectius generals i específics del teu projecte.



Marca una o més temàtiques amb les quals es relaciona el teu projecte:

      Desenvolupament comunitari i participació ciutadana

      Mobilitat urbana

      Educació ambiental

      Comerç de proximitat i consum responsable

      Turisme sostenible

      Gestió i reducció de residus

      Mitigació, reducció i adaptació al canvi climàtic

      Eficiència i estalvi energètic

      Urbanisme sostenible

      Sistemes d’Informació geogràfica i teledetecció

Justifica la temàtica o temàtiques en què es basa el teu projecte

Assenyala quin col·lectiu/s de la ciutat de València es beneficiaria de la implementació 

d’aquest projecte

Esmenta les paraules clau del projecte:



METODOLOGIA

Explica l’estratègia proposada per a dur a terme el projecte.



Esmenta les entitats que haurien de col·laborar en el desenvolupament del pla de treball proposat.

Argumenta si aquesta iniciativa és competència municipal i, en tot cas, quina institució o delegació 
del Govern hauria d’executar-la.



Indica si el projecte té previst un procés de participació ciutadana i com es faria.

Incorpora el projecte la perspectiva de gènere? En cas afirmatiu, raona aquest punt.



Descriu les tecnologies innovadores, tecnològiques i digitals i pràctiques utilitzades.



PLA DE TREBALL I RECURSOS
Exposa el pla de treball i les actuacions que han de desenvolupar-se per a la consecució dels 
objectius del projecte.



Explica quins recursos materials i tècnics es requereixen per al desenvolupament d’aquest projecte.

Proposa, a continuació, un calendari d’execució del pla de treball, suposant que podria començar a 
desenvolupar-se al gener de 2022.



RESULTAT I IMPACTE

Descriu breument els resultats que s’obtindrien després del desenvolupament del projecte.

Descriu i justifica l’impacte social i econòmic que l’actuació produiria a la ciutat de València



PRESSUPOST

Justifica un pressupost aproximat del projecte.

AUTORITZACIONS

El registre de la teua candidatura a aquests premis suposa l’acceptació de les bases de la con-

vocatòria d’aquests, no obstant això, és necessari acordar unes quantes coses més. Estàs 

d’acord amb la divulgació del vídeo de xarxes socials de presentació del projecte pre- sentat, o 

de qualsevol altra difusió del projecte?

      Sí 

      No

La informació que presentes en el registre de la candidatura és fidedigna i respon correcta- 

ment a les dades que et sol·licitem?

      Sí

      No

Eres la persona autora del contingut del projecte que presentes? Hauràs de responsabilit- 

zar-te davant qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o utilització de domini privat.

      Sí

      No

Et compromets a entregar quanta informació addicional siga necessària per a fer efectiva el 

registre i la decisió del jurat?

      Sí

      No



PROTECCIÓ DE DADES I DRETS IMATGE

T’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran objecte de tractament per part 

del Consell de la Joventut de València. La finalitat del tractament serà la de poder dur a terme la correc-

ta ava- luació de la teua candidatura i gestió del concurs. Les dades personals que ens facilites podran 

ser comuni- cades a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, en la seua condició d’entitat 

col·laboradora. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per imperatiu legal, per a complir 

amb la finalitat des- crita, o per a la difusió del projecte en mitjans i xarxes, la qual cosa pot implicar la 

difusió d’imatges sobre el projecte candidat que puguen contindre dades de caràcter personal.

Aquesta difusió forma part dels reconeixements i premis d’aquest concurs, per la qual cosa l’acceptació 

de les seues bases i l’emplenament i signatura del formulari de registre suposa que has sigut deguda-

ment informada de manera prèvia sobre la política de privacitat del Consell de la Joventut de València i 

l’ac- ceptació de la difusió d’imatges en mitjans i xarxes. Les dades seran tractades pel temps necessari 

per a poder dur a terme aquest concurs i la difusió d’aquest. Després, es podran mantenir les dades 

mínimes necessàries per a complir les obligacions legals i per a mantenir un històric. La cessió dels drets 

d’imatge per a difusió del concurs i dels projectes participants es fa a títol gratuït, amb caràcter indefinit 

i sense un àmbit geogràfic determinat. Tot això en atenció al que es disposa per la normativa de protec-

ció de dades i protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge (EL 3/2018 de 5 de desembre de 

protecció de dades de caràcter personal, RGPD 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades 

Personals i HO 1/1982 de 5 de maig de protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge.

Pots exercir els teus drets en matèria de protecció de dades mitjançant escrit fonamentat i aportant 

còpia del teu DNI a la següent adreça d’e-mail: consellvlc@valenciajove.com Per a més informació o 

exercici d’accions https://www.aepd.es/es

He llegit i acceptat les bases i condicions d’aquest concurs

Nom i cognoms:

Lloc i data:  de juliol del



Criteris tècnics per a publicació de vídeo a XXSS

Tal com s’indica a les bases dels I Premis “València, ciutat jove i verda 2020” del Consell de la Joven- tut de 
València (CJV) en col·laboració amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, un dels requi-
sits per poder presentar candidatura és la publicació d’un vídeo promocional del projecte per part de cada 
participant en les seues xarxes socials.

Els requisits que haurà de complir aquest vídeo són:

A) Tècnics

- Gravació en horitzontal

- Dimensions 16:9 

B) Edició i continguts

- Durada màxima d’1 minut

- Llengües: valencià o castellà

- Subtítols opcionals

- Música i efectes de so opcionals

- El vídeo haurà d’incloure una breu descripció de la persona participant, seguida d’un resum dels 

aspectes més innovadors del projecte de la candidatura, explicats d’una forma clara, creativa i original

C) Publicació

- Instagram, Facebook ó Twitter (almenys una d’aquestes xarxes, en perfil obert)

- El vídeo haurà de publicar-se en el perfil personal i, en cas de ser-ne privat, acreditar-ho enviant una 
captura de pantalla i l’arxiu del vídeo al correu consellvlc@valenciajove.com

- En la descripció deurà aparèixer el hashtag #VLCsostenible2021 etiquetar i mencionar els perfils del Con-
sell de la Joventut de València (@cjvlc) i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València (@joventutvlc)

- Haurà de romandre publicat fins l’entrega dels premis
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