
 

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   
 

BASES PREMIS LABORIOSITAT INFANTIL FALLERA 2016/17 

La Junta Local Fallera de Torrent convoca el CONCURS DE LABORIOSITAT 
INFANTIL FALLERA, en què només poden participar les comissions falleres 
censades a Torrent, d'acord amb les bases següents:  

 
 S’atorguen tres palets als tres primers classificats.  

 Els punts s’han d'obtindre obligatòriament per participar com a mínim en el 30% 
dels concursos de JLF.  

 Les puntuacions s’han de fer públiques i els actes puntuables s’han d’anotar a 
mesura que es produïsquen. 

 Per a obtindre els punts com a organitzador d'un concurs, festival, setmana cultural, 
processó o qualsevol altre acte o esdeveniment cal notificar-ho per escrit amb una 
descripció detallada del desenrotllament dels actes que es duran a terme. Així 
mateix és obligatori que en el desenrotllament hi estiguen convidades o hi 
participen com a mínim el 30% de les comissions que pertanyen a la Junta Local 
Fallera de Torrent. Les comissions organitzadores dels concursos tenen un termini 
màxim de 10 dies per a presentar tant els resultats com els participants que han 
tingut en el concurs. La no notificació en el termini corresponent comporta no 
obtindre puntuació com a organitzador del concurs. En el concurs organitzat per la 
falla Ramón y Cajal,  dels Jocs Florals, a causa de la proximitat de les Falles el 
termini és de 5 dies.  

 La retirada no justificada o l'expulsió per no complir les normes de qualsevol 
concurs organitzat per la Junta Local Fallera comporta la sanció de -5 punts. En cas 
que esta sanció estiga tipificada en la relació de punts descrita en el següent 
esquema, esta ha de prevaldre sobre la indicada en este article.  

 L'obtenció dels punts ha de ser tal com es preveu a continuació: 

 
 Concepte  Punts Sanció 

S’incrementa un punt mes per secció fins a arribar 
a especial 

 1-2-3-4  

1 Falla 
Per no participar-hi per incomplir algun punt del 
reglament 

 
-15 

punts 

Per participar en l’acte 
Per participar en el concurs 
 

5 punts 
5 punts 

 

2 Cavalcada del ninot 
Per no participar-hi per incomplir algun punt del 
reglament 

 
-15 
punts 
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Per participar en l’exposició 
Per participar en el concurs 

5 punts  
5 punts 

 

3 
Exposició del ninot 
Concurs ninot indultat Per no participar-hi per incomplir algun punt del 

reglament  
-10 
punts 

4 

 

 

 Teatre 

 

 

Puntuen les representacions del concurs organitzat 
per la JLF i les realitzades fora de concurs sempre 
que es notifique a JLF  l’actuació per escrit amb  
huit  dies  d'antelació, indicant les  dades següents:  
data,   hora  i  lloc  de  l'actuació , nom de  l’obra,  
nombre d'actes, repartiment de personatges i nom 
dels  actors  que  els interpreten, i si és estrena, cal 
notificar-ho  en l'escrit. 

15 punts 

 

Per presentar fallera per a la selecció enviant 
l'escrit corresponent 

10 punts  

 5 Cort d'honor Si la representant en la cort d'honor es retira per 
voluntat pròpia sense una causa justificada o si és 
expulsada per causes justificades 
 

 
- 20 

punts 

Les fetes de forma individual 
6 punts  

Les que es fan conjuntament amb la gran 
4 punts  6 Presentacions falleres  

Per participar en el concurs organitzat per Junta 
Local Fallera respectant-ne les bases 

10 punts  

7 La crida 

Com que l'assistència a l'acte de la Crida és 
obligatori segons el reglament vigent, cal sancionar 
tant la no assistència com la indumentària 
inadequada per part dels representants, del portador 
dels estendards, dels presidents i de les falleres 
majors. 

 

 

-10 
punts 

Gastronòmics 2  

Esportius, musicals i socials (jocs de taula) 4  
 

Concursos i campionats 
organitzats per les 
comissions. Sols es 
puntuen per a la 
comissió organitzadora 
d’acord amb el barem 
següent: 
 

Literaris i culturals 6 

 

 
Per participar en una sola secció un xiquet o més  

5 punts 
 

Un sol participant en les altres tres seccions, 
augmentara per secció 

1 punts 
 9 

Concurs de Declamació 
Infantil 

Mes d'un participant en les altres tres seccions, 
augmentara únicament per secció 

2 punts  
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1 Premi 3 punts 
 
 

2 Premi 2 punts 
 
 

10 
Puntuació per 

premis 

En cas d’empat en l’activitat fallera, les 
comissions són premiades per punts 
extres. Sols aquelles que queden en els tres 
primers 
 premis dels concursos que organitza JLF i 
els  concursos que coorganitzen juntament 
amb  JLF, excepte els concurs de 
Declamació, Jocs Florals i Cant  de 
l’Estoreta. 

 
3 Premi 

 
    1 punts 

 
 
 

 

 La Junta Local Fallera es reserva el dret de poder retirar punts per sanció a la 
comissió que incomplisca algun dels apartats dels articles d'estes bases o faça cas 
omís d'alguna de les instruccions o es comprove alguna negligència en el 
desenrotllament de l'acte o actuació referida, a banda de la sanció que es puga 
derivar de l’incompliment d'alguna de les normes generals. 

 

Observacions: 

Bases aprovades en el ple de presidents del 23/06/2016. 

Bases revisades per l'ús del valencià. 
 


