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FINALITAT I ABAST
«Hui descansa el cotxe» és una iniciativa de la Generalitat que aspira a transcendir el
simple fet de no utilitzar el cotxe el 22 de setembre de 2018 per a convertir-se en una campanya
educativa que involucra directament docents, estudiants, familiars d’estudiants i en general tots
els conductors de la Comunitat Valenciana
Per fer-la més eficaç, es convoquen els premis associats a la iniciativa «Hui descansa el
cotxe» i s’aproven les bases que regiran aquesta convocatòria.
Bases de la convocatòria:
a) Premis «Hui descansa el cotxe» per a joves: estudiants de 14 anys o més, matriculats en el
curs escolar 2018-19 en centres docents de la Comunitat Valenciana de Secundària,
Batxillerat i Formació Professional.
b) Premis «Hui descansa el cotxe» per a aules: classes de centres educatius de secundària,
batxillerat i formació professional de la comunitat Valenciana amb alumnes de 14 anys
o més a través dels professors coordinadors.

NORMATIVA
•

Resolució de 28 d’agost de 2018 , de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, per la qual es convoquen els premis associats a la iniciativa «Hui
descansa el cotxe»

•

Llei 39/20015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

•

Decret 220/2014, de 12 de desembre , del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Tota la informació del procediment de participació es pot trobar a l’enllaç:
http://huidescansaelcotxe.gva.es/inicio
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ENTITATS I INSTITUCIONS
Relació d’entitats i institucions relacionades amb aquest recurs:
► Ajuntament d’Alacant
http://www.alicante.es/es
► Ajuntament de Castelló
http://www.castello.es/web30/pages/inicio_web10.php?id=val
► Ajuntament de València
http://www.valencia.es/ayuntamiento/home.nsf/(Portadas2)/%24first?
opendocument&amp;lang=2
► Empresa Municipal de Transports de l’Ajuntament de València
http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
► European Mobility Week
http://www.mobilityweek.eu/
► Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
http://www.fgv.es/
► Generalitat Valenciana
http://www.gva.es/va/inicio/
presentacion;jsessionid=5ySDbxhbncYgrlX9hh9FsJGgjG1hL92VqLrwFsQ2w9cTvCYLY7Wz!
434609750!1538382363908
► Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE)
http://www.idae.es/
► Ministeri per a la Transició Ecològica
https://www.miteco.gob.es/es/
► Unió Europea
https://europa.eu/european-union/index_es

Aquest document no té valor jurídic.
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