RECOMANACIONS PER A DISFRUTAR
D’UNES FALLES RESPONSABLES
Amb estes recomanacions, fruit del consens
de les entitats socials més representatives
de la ciutat i de les comissions falleres, volem
convidar-vos a viure estes festes de forma
intensa, participativa, però sobretot diversa,
segura i sostenible.
1 - Cuida l’entorn i el mobiliari urbà, evita
embrutar la via pública, així com arbres i plantes.
2 - Respecta l’horari d’activitats de les comissions
i dels locals d’oci, evitant estar en la via pública
més temps del necessari, no sobrepasses els
decibels autoritzats. Respecta els actes públics
no interrompent el pas de comissions i accedint
pels llocs disposats amb esta finalitat.
3 - Seguix les indicacions de Bombers, Policia,
Protecció Civil, voluntaris... Extrema la precaució
davant possibles robatoris. Evita portar objectes de valor en motxilles a l’esquena i butxaques
posteriors dels pantalons.
4 - Utilitza els petards amb responsabilitat
i seguix les indicacions d’ús en espais adequats
i horaris autoritzats segons el ban de Falles,
adquirint-los en establiments autoritzats.
Ensenya els més xicotets a disfrutar d’estes
festes amb responsabilitat, especialment
en l’ús de petards.
5 - Sempre que siga possible, utilitza el transport
públic i deixa el cotxe a casa. Si et desplaces
amb bicicleta o patinet, respecta la convivència
ciutadana i no invadisques voreres ni vies tancades al trànsit.
6 - Fes un consum responsable de begudes
alcohòliques. Evita beure al carrer. L’alcohol és
una opció i no una obligació. En estes festes
no experimentes amb substàncies tòxiques,
et poden arruïnar les Falles.
7 - Si necessites allotjar-te, fes-ho en establiments autoritzats i amb garanties. Les parades
de venda ambulant han de complir la normativa. Davant de qualsevol anomalia, reclama. En
el cas de productes d’alimentació, extrema les

precaucions i adquirix-los en establiments que
mostren de manera visible els preus i la llicència
per a exercir esta activitat, garantint la procedència i traçabilitat.
8 - Exigix i guarda el tiquet en totes les teues
compres, servicis contractats i de restauració.
Davant de qualsevol incidència, soŀlicita el full
de reclamacions i acudix a les associacions de
consumidors o a l’oficina municipal del consumidor. Per a qualsevol informació telefona al 010,
telèfon d’informació de l’Ajuntament de València.
9 - El reciclatge en estes dates és important
a causa d’un augment del consum, que genera
gran quantitat de residus. Si consumixes en la
via pública, també recicla.
10 - Disfruta d’unes Falles per a totes i tots.
La xenofòbia, el racisme, la LGTBIfòbia i el
masclisme no tenen cabuda en la nostra festa.
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