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CONCURS DE L’EXPOSICIÓ DEL NINOT 
 

EXERCICI 2016-2017 

BASES DEL CONCURS 
 
La Junta Local Fallera de Torrent organitza la XLII EXPOSICIÓ DEL NINOT i la XLIV 
EXPOSICIÓ DEL NINOT INFANTIL, i dins d’esta el concurs per a determinar els NINOTS 
INDULTATS de les falles de Torrent per a l’any 2017 i els millors ninots de cada una de les 
seccions. En este concurs només poden participar-hi les comissions censades a Torrent, 
d'acord amb les bases següents:  
 
1. Han de complir obligatòriament l’article 40 “Exposició del ninot” del reglament 

faller en vigor, inclòs en el títol II “L’activitat de la festa fallera” i el capítol I “Actes i 
festes falleres”, que diu així: 

 
 S'establix amb caràcter obligatori la presentació per les comissions de falla 

d'un ninot per a fer esta exposició.  

 El jurat d'admissió de ninots és nomenat pel Ple de la Junta Local Fallera a 
proposta de la Junta Executiva de Junta Local Fallera. Este jurat està 
facultat per a retirar de l'exposició qualsevol ninot que no complisca els 
requisits objectius establits en les bases del concurs, cosa que ha de 
comunicar per escrit a la comissió que corresponga immediatament. 

 
2. Els ninots queden enquadrats en la mateixa categoria que el monument a què 
pertanguen. 

 
3. En la categoria de majors, s'imposen com a mesures màximes el volum format per 

un prisma, la base del qual ha de fer 1 metre de front per 1 metre de fons, i 
l'alçària, inclòs el suport o pedestal, ha de ser de 2 metres i 50 centímetres. El 
ninot que no complisca estes mesures pot participar en l’Exposició del Ninot però 
no en el concurs per a triar el ninot indultat i el millor ninot de secció. 

 
4. En la categoria d'infantils s'establixen com a mesures màximes el volum format 

per un prisma la base del qual siga un rectangle de 50 centímetres de front i 40 
centímetres de fons, i l’alçària, inclòs el suport o pedestal, ha de ser de 75 
centímetres. El ninot que no complisca estes mesures pot participar en l’Exposició 
del Ninot, però no en el concurs per a triar el ninot indultat infantil i el millor ninot 
infantil de secció. 



 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT 

Carrer de Bellido, 8 CP 46900 Torrent (València) 
Telèfon i fax: 96 158 14 04 
 gestion@fallesdetorrent.es 
secretaria@fallesdetorrent.es 

CIF Q4601328J   
 
 
5. Els ninots s’han d’entregar els dies: divendres, 24 de febrer (de 17.00 hores a 

20.30 hores)  i dissabte, 25 de febrer (de les 11.00 hores a les 13.30 hores) a la 
sala polivalent de l’Antic Mercat de Torrent, segona planta. Els ninots que es 
presenten després de la data límit, s’exposaran, però no podran concursar. Tots 
els ninots presentats seran exposats al públic. 

 
6. En cas que no complisquen les mesures, els ninots mai no es podran retocar o 

arreglar quan siguen en el lloc on s’haja de fer l'exposició, ni en la contornada. La 
falla que faça cas omís d'esta regla serà desqualificada immediatament del concurs, 
no de l’exposició. 

 
7. L'exposició tindrà lloc des de la inauguració el dia 1 de març fins al dia 10 de març. 

Per tant, les falles han d’arreplegar els seus ninots el divendres dia 10 de març, en 
horari de 18.30 a 20.30 h. 

 
8. Els ninots han de ser numerats aleatòriament per categories, fins que el jurat 

dictamine els premis. Una vegada concedits s’han de senyalar amb el nom de la falla 
i l'artista. 

 

9. El nom de l’artista o de la comissió no pot figurar en el ninot que s’exposa. En cas 
contrari          serà desqualificada immediatament del concurs, no de l’exposició. 

 
10. Com diu l’article 40 del Reglament Faller, el  jurat qualificador ha d’estar compost 

per un número entre 3 i 5 persones proposades per la Junta Executiva Local Fallera i 
aprovat pel Ple de la Junta Local Fallera. 

 
11. Segons la valoració del jurat es concedixen els premis següents: 

 

Ninot indultat major Palet 

Ninot indultat infantil Palet 

Millor ninot major de la categoria especial Palet 

Millor ninot infantil de la categoria especial Palet 
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Millor ninot major de la categoria 1a Palet 

Millor ninot infantil de la categoria 1a Palet 

Millor ninot major de la categoria 2a Palet 

Millor ninot infantil de la categoria 2a Palet 

Millor ninot major de la categoria 3a Palet 

Millor ninot infantil de la categoria 3a Palet 

 
12. El jurat està facultat per a interpretar les BASES d'este concurs i pot decidir sobre 

aquelles qüestions que estes no hagen previst. Les seues decisions són 
inapel·lables. La inscripció i participació en este concurs porta implícita 
l'acceptació d'estes BASES. 

 
13. L'obertura dels sobres amb els premis d’este concurs es farà en una hora i lloc que 

ha de determinar la Junta Local Fallera i dels quals s’ha d’informar les falles amb 
antelació suficient perquè puguen assistir-hi sense cap problema. 

 

Observacions: 

Bases aprovades en el ple de presidents del 13/07/2016. 

Bases revisades per l'ús del valencià. 


