
 

 

BASES DEL XIX PREMI A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ A LES 

FALLES DE DÉNIA EXERCICI 2020 

L’Ajuntament de Dénia convoca el XIX Premi a la Promoció del Valencià en les falles de Dénia 

exercici 2020, amb el contingut següent: 

 
1. L’objectiu d’aquest premi és incentivar, promoure i potenciar l’ús del valencià en l’àmbit de les 

falles. Aquesta convocatòria està prevista i emmarcada dins del Pla estratègic de subvencions de 

l’Ajuntament de Dénia, dins de l’apartat que tracta de l’Àrea de Normalització Lingüística, amb la 

finalitat de fomentar l’ús i promoció del valencià en l’àmbit de les falles. 

2. Poden participar-hi totes les comissions falleres de la ciutat de Dénia. 

3. S’estableixen tres premis amb les dotacions següents: 

- Primer premi: 700 € (set-cents euros) i banderí acreditatiu. 

- Segon premi: 500 € (cinc cents euros) i banderí acreditatiu. 

- Tercer premi: 300 € (tres cents euros) i banderí acreditatiu. 

La concessió dels premis es tramita mitjançant la modalitat de concurrència competitiva, d’acord 

amb el que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

l’article 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Subvencions, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de 

Dénia (BOP d’Alacant, número 113, de 13 de juny de 2014) i les Bases d’execució del pressupost 

general de l’Ajuntament de Dénia, a més del que es preveu en aquesta convocatòria. 

Es valoraran els aspectes següents: 

- L’ús del valencià en el conjunt de l’activitat fallera. S’entregarà un dossier on conste: publicacions 

en premsa, actes públics i/o institucionals de la falla (no cal incloure els textos de les 

presentacions),  ús del valencià en les xarxes socials (es demostrarà amb documents gràfics com 

captures de pantalla, etc.), documentació escrita com ara targetes, invitacions... 

- El text de les crítiques realitzades, tant el de la falla gran com el de la infantil. Aquests textos es 

valoraran in situ, per tant, no caldrà aportar-los en el dossier. 

Aquests dos aspectes seran avaluats per igual, fins a un 50% cadascun, i es traurà la puntuació 

global amb la mitjana d’ambdós. Els criteris que es premien són els següents: la correcció 

ortogràfica, morfològica i sintàctica, l’estil del text, la riquesa i qualitat del lèxic utilitzat, i també 

l’originalitat i la creativitat. El premi s’atorgarà segons el criteri del jurat d’acord amb la 

documentació presentada i les activitats realitzades. 



 

 

4. La sol·licitud per a participar en el premi es presentarà de manera telemàtica mitjançant la seu 

electrònica de l’Ajuntament, en la pàgina web www.denia.es, i caldrà que estiga signada per la 

persona que represente legalment l’entitat. A més, cal que les falles interessades presenten el 

dossier amb la documentació abans esmentada, que es podrà adjuntar a la sol·licitud 

telemàticament (capacitat màxima 100 MB), o bé entregar-lo en mà al Departament de 

Normalització Lingüística (Plaça de la Constitució, 10 als baixos de l’Ajuntament), en aquest cas 

haurà d’anar acompanyat d’una còpia de la instància tramitada electrònicament. 

D’aquesta manera s’entén que optaran al premi aquelles comissions que ho hagen sol·licitat. 

5. El jurat està compost pel regidor de Normalització Lingüística (sense vot) o persona en qui 

delegue, i que n’exerceix la Presidència; la tècnica de Normalització Lingüística, una persona 

especialista (professor/a de valencià), una persona representant del Departament de Festes i una 

treballadora del Departament de Normalització, que actuarà com a secretària. 

El jurat actuarà amb llibertat màxima i la decisió és inapel·lable. 

6. El jurat pot declarar desert qualsevol premi, si estima que els textos presentats o les crítiques 

dels monuments fallers no tenen la qualitat suficient. 

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 17 de març de 2020, en l’entrega de guardons de les 

Falles de Dénia.  

8. El Departament de Normalització Lingüística està a disposició de totes les falles que hi 

participen per a qualsevol consulta tant si és de caire lingüístic com sobre les bases. 

9. Els premis van a càrrec de l'aplicació pressupostària 92900-48100 del pressupost general de 

l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici 2020. 

10. El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació començarà a partir de l’endemà 

de la publicació de l’extracte d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, per 

conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i finalitzarà el dia 13 de març de 2020. 

 

 

http://www.denia.es/

