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CONCURS CAVALCADA DEL NINOT 
EXERCICI 2016– 2017 

 
BASES 

 
1. La Junta Local Fallera convoca el CONCURS DE CAVALCADA DE NINOT, on 

només poden participar les comissions falleres censades a Torrent, atés el 
Reglament Faller en vigor que regula este concurs, en concret en el títol II.- 
L’activitat de la festa fallera; capítol I.- Actes i festes falleres i article 37 “Actes 
festius propis oficials”, que diu així: 

 Els actes establits en l'apartat 1 d’este article són de participació obligada i 
és voluntària la participació en el concurs. Les comissiones participants en 
el concurs han d'atenir-se a les bases establides i aprovades pel Ple de la 
Junta Local Fallera. 

Les comissions participants hauran de  presentar la butlleta de participació en el 
concurs de la CAVALCADA DEL NINOT, fins a l’1 de febrer a les 21h. 
 

2. Les falles que participen en el Concurs de la Cavalcada han de presentar 
l’esquema del desenrotllament de la desfilada de la seua comissió en la cavalcada 
(dos còpies), i tenen com a termini màxim d'entrega, el divendres 24 de febrer 
fins a les 21 hores. (És obligatori presentar-lo físicament per registre 
d’entrada en la JLF). En el cas que no es presente dins del termini, i en la forma 
sol·licitada,  no puntuaran ni el guió ni l’apartat de la fidelitat de l'esquema, però sí 
que concursarà i puntuarà en la resta de conceptes.  
 

3. El lema i contingut de la cavalcada ha de coincidir amb la temàtica del monument 
que la comissió haja entregat en la Junta Local Fallera i  plante a les Falles del 
2017  a Torrent.  
 

4. La Cavalcada del Ninot tindrà lloc el pròxim dia 4 de març de 2017, i començarà a 
les 19 hores. S’ha d’indicar, en les dates pròximes a la cavalcada, l’ordre que s’ha 
d’assignar en funció de la mateixa rotació d’anys anteriors i el  lloc d’eixida de 
cada comissió.  
 

5. El recorregut comença en l'avinguda al Vedat, a l'altura del c/ Elena Tamarit i 
acabarà després de passar la tribuna d'autoritats i jurats.  
 

6. El portador de l'estendard de la comissió és qui ha d’obrir la desfilada, el qual ha 
de dur obligatòriament el vestit regional i el calçat adequat al vestit.  
 

7. Tant les persones de la comissió encarregades de portar els cartells explicatius de 
cada comparsa, com la resta de persones que per distints motius hagen d’estar 
entre les comparses, han d’anar amb la indumentària fallera deguda (vestit 
regional, brusa negra o ratllatda negra, pantaló ratllat o negre i calçat negre).  
 
Aquelles comissions que no complisquen este punt, així com el punt 7 de 
les bases, se les ha de sancionar amb 5 punts de l’apartat de  comparsa. 
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8. El jurat ha de puntuar les modalitats de comparsa i critica d’acord amb els 

següents apartats: 
COMPARSA 

 
I. Vestuari de 0 a 10 punts 

II. Originalitat de 0 a 10 punts 

III. Maquillatge de 0 a 10 punts 

IV. Mobilitat o ritme (no es referix a les actuacions musicals davant 
de la tribuna d’autoritats, sinó a la interacció dels participants amb el 
públic en relació amb la temàtica de la cavalcada) 

de 0 a 10 punts 

 
Així mateix es bonifiquen els conceptes següents: 

 
I. Presentació de l'esquema 2 punts 

II. La fidelitat  de l'esquema  que es presenta  prèviament en la data 
corresponent al punt núm. 4 de les bases 

0 a 5 punts 

 
 

CRÍTICA 
 

I. Es puntua de 0 a 10 punt, valorant la sàtira i l’enginy amb què es tracten el lema 
i el contingut de la cavalcada. 

 
9. Es recomana a les comissions que no facen espectacles o balls musicals 

davant de la tribuna d'autoritats, ja que són sabedors que el jurat no els 
valorarà per a calcular la puntuació final de la cavalcada. Esta recomanació 
es fa per a poder alleugerir el ritme de la cavalcada i reduir-ne la duració. 
 

10. Tota comissió que utilitze animals durant la cavalcada, que embruten el carrer, han 
d’acreditar en la JLF, la sol·licitud presentada a la brigada de neteja perquè retire 
els excrements en acabar la seua desfilada. Si no s’ha acreditat la sol·licitud els 
animals esmentat no podran formar part de la desfilada. 

 
11. Els cartells de la crítica al pas per tribuna, s’han de situar enfront d’esta, i han 

d’estar escrits en valencià. La falla que incomplisca este punt ha de ser 
sancionada amb una minoració de 10 punts en l’apartat de crítica. 
 

12.  Aquelles comissions en què es detecte que algun component està sota els efectes 
de l’alcohol o porten  gots, botelles amb beguda durant el recorregut , han de 
ser sancionades amb una minoració de 10 punts sobre el total de la 
puntuació de l’apartat de Comparsa i 10 sobre l’apartat de Crítica. 

13. La policia pot efectuar controls d’alcoholèmia als conductors dels vehicles 
de motor que participen en la cavalcada. 
 

14. Paral·lel a este concurs i inclòs dins de la desfilada de la cavalcada gran hi ha el 
CONCURS DE CARROSSES FETES PER LA COMISSIÓ, així com el de  
CARROSSES LLOGADES. 
 

15. Les comissions falleres disposen d'un temps màxim de 10 minuts per a desfilar 
per davant de la tribuna. Temps que es cronometra des del moment que 
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l'estendard de la comissió sobrepasse la línia marcada en terra i situada abans 
d'arribar a la tribuna i no es deté fins que la carrossa o, si no n'hi ha, les últimes 
persones de la comissió que estiguen desfilant sobrepassen la línia situada en la 
part posterior de tribuna. 
 

16. El temps ha de ser cronometrat des de la tribuna per un membre de la Junta  
Local Fallera. 
 

17. En el cas que alguna comissió fallera supere el temps de pas per tribuna ha de 
ser sancionada amb una minoració de 10 punts en la puntuació de comparsa 

 
18. Durant el pas per tribuna no es poden utilitzar elements que embruten el carrer 

(aigua, pintura, confetis, etc.) i que puguen perjudicar el pas de la resta de 
comissions 
 

19. El total de la puntuació d’una comissió és la suma del resultat de tots els 
components del jurat. 

 
20. S'establixen quatre premis distribuïts de la manera següent: 

 

 CRÍTICA COMPARSA 
PRIMER PREMI  PALET 300€ PALET 300€ 
SEGON PREMI PALET 240€ PALET 240€ 
TERCER PREMI  PALET 205€ PALET 205€ 
QUART PREMI  PALET 180€ PALET 180€ 

 

21. El jurat designat per la Junta Local Fallera ha d’estar compost per un número de 
tres a cinc persones, que no tenen perquè estar en la tribuna d’autoritats. La 
decisió del jurat és inapel·lable, i per a qualsevol aclariment, ha de ser la Junta 
Local Fallera la que decidisca i les actes del jurat estan a disposició de les 
comissions. 
 

22.  Participar en este concurs suposa l'acceptació d’estes bases. 
 

23. El lloc i l’hora de l’obertura dels sobres amb els premis d’este concurs s’han de 
comunicar dies abans del dia en què tinga lloc la cavalcada. 
 

24. Els premis d’este concurs s’entreguen en la Setmana Fallera. 
 
 

Observacions: 

Bases aprovades en el ple de presidents del 19/05/2016. 

Bases revisades per l'ús del valencià.  

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 


