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BASES DEL XXXIII CONCURS PRESENTACIONS FALLERES 
SECCIÓ MAJOR EXERCICI 2016/17 

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

1. Representació obligatòria d'un apropòsit bé en llengua valenciana o bilingüe.  

2. S’establix un temps màxim per a les presentacions de concurs de 2. 30 h. 

3. La comissió que s’excedisca del temps establit ha de ser sancionada amb 5 punts per cada 
membre del jurat 

4. És obligatori presentar una butlleta de repartiment dels actors, en què cal indicar 
clarament el nom de l'actor i el personatge així com la persona que dirigix la presentació 

5. L’horari d’inici per a les presentacions és el següent: 

 11.00 h si és de matí 

 18.30 h si és de vesprada 

 22.00 h si és de nit 

6. En la presentació de concurs no hi pot participar cap faller infantil a excepció d'algun 
membre de la comissió infantil per a pujar  la banda de FM sempre que prèviament ho 
comunique a JLF.   

7. El jurat ha de valorar de 0 a 10 punts els apartats següents:  

Apartat 1. Apropòsit original de la comissió 

 En este punt es valora que l'apropòsit de la presentació sobre el qual gira tota la 
presentació siga una idea totalment original de la comissió.  

 

Apartat 2. Originalitat 

 En este apartat es valora l’originalitat de la idea, el seu desenrotllament i dels 
elements emprats (vestuari, escenografia, llum i so) 
 

Apartat 3. Qualitat literària  i adaptació al guió 

 En este apartat es valora la qualitat del text emprat i del guió, la manera de posar-lo 
en escena i la fidelitat al guió presentat. 

 

Apartat 4. Acció 

 En este apartat es valora l’actuació dels actors, el ritme de tot l’acte de la presentació, 
la interpretació, la dicció i la coreografia. 

 

Apartat 5. Presentació de l’acte 

 En este apartat es valora la coordinació entre els distints elements i l’ambientació 
global de la presentació. 
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Apartat 6. Apoteosi final:  

 En este punt es valora el moment de la presentació de la fallera major, la manera de 
fer-ho i el decorat que s’usa. 

 

8. S'establix una única categoria per la qual es concedixen els premis següents:  

PRIMER PREMI PALET i      240,00 € 

SEGON PREMI PALET i      205,00 € 

TERCER PREMI PALET i     145,00 € 

 
9. S'atorguen els premis individuals següents:  

Millor direcció, per a aquell director de la presentació que tinga la millor 
coordinació, ritme i actuació en l'apropòsit 

PALET 

Millor actor o actriu , per a aquell faller que millor interprete el seu paper i 
sàpia guanyar l'atenció del public 

PALET 

10. Si la comissió opta tant pel concurs infantil com per l’adult no ha d’haver-hi relació entre 
si, ni en el guió ni en decorats. En cas de celebrar en un sol acte la presentació adulta i 
infantil, estes han de separar-se totalment. Per tant, han de ser actes independents: en 
cas contrari i si la comissió utilitza clarament el mateix decorat, la segona presentació que 
al cap i a la fi és la que repetix ha de ser sancionada amb 3 punts per cada membre del 
jurat. 

11. Per al cas en què les comissions falleres coincidisquen en el dia i l’hora en la realització de 
la presentació el criteri que s’ha de seguir és el següent: 

 La data d’entrada per registre de JLF 

 En primer lloc la falla guanyadora de l’any anterior 

 En cas que la falla guanyadora no hi participe, cal tindre en compte la comissió 
que més puntuació haja obtingut 

 Si la coincidència és entre dos falles i una de les dos no ha participat en l’any 
anterior i l’altra sí, té preferència la que hi va participar 

12. Fins al 16 de novembre de 2016 a les 21.00 hores cal presentar el guió explicatiu tant de 
l’apropòsit como de la resta de la presentació en un sobre tancat i firmat pel president de 
la comissió. En cas contrari queda fora de concurs. 

13. La comissió que desitge interpretar l’Himne al final del concurs o bé al final de la 
presentació, ha d’especificar-ho en el guió de la presentació per a coneixement de JLF. 
Indistintament la comissió ha d’indicar en el guió i en eixe moment, la finalització del 
concurs. 

14.  Totes aquelles comissions que utilitzen dispositius electrònics durant la representació de 
l’obra, amb intenció de substituir l’apuntador, han de ser sancionades amb 10 punts sobre 
la puntuació total del jurat. 



 

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   
 

15.  Les comissions que hi desitgen participar han de presentar la butlleta d'inscripció per 
triplicat en què han d’especificar clarament el dia, el lloc i l’hora de la presentació fins al 4 
de novembre de 2016 a les 21.00 hores en la JLF.  

16.  Posteriorment, deu dies abans de la presentació, han d'entregar en un sobre tancat sis 
invitacions per al jurat. Cal recordar que han de tenir en compte reservar el lloc més idoni 
per a la fàcil audició i visió dels components del jurat. 

17. Tota aquella comissió que ho crega oportú, pot presentar un DVD a JLF amb la gravació de 
la presentació perquè el jurat puga valorar detengudament el treball. 

18. És imprescindible que totes les persones que hi participen directament (que apareguen en 
escena) o indirectament (aquelles que no apareguen en escena però que tinguen una 
funció en el desenrotllament de la presentació) siguen fallers i falleres censats de la 
comissió. Els participants en la presentació han de fer arribar 10 dies abans de la 
presentació el cens i DNI o llibre de família per a confirmar que són membres de la 
comissió.  

19. Es tanca el termini per a modificar els participants (sempre per causes de força major i 
entregant amb la notificació de la modificació el DNI o llibre de família dels fallers 
substituts), 48 hores abans del dia fixat segons la butlleta de participació entregada.  

20. En el cas que alguna comissió es retire del concurs de presentació una vegada entregada 
la butlleta de participació, la comissió ha de ser sancionada amb 50 €. 

21.  En el cas que es produïsca algun empat en les puntuacions finals del jurat, el premi ha de 
ser ex aequo. 

22.  La inscripció suposa l'acceptació de les bases i davant de qualsevol dubte d'interpretació, 
la decisió final és de la JLF.  

23.  El jurat ha d’estar compost per 4 o 5 persones, les quals quan acabe la presentació han de 
valorar l'actuació. L'acta ha de reflectir les puntuacions totals dels jurats i la puntuació 
que val és la mitjana obtinguda per tots els jurats assistents. 

24.  La decisió del jurat és inapel·lable.  

25.  Els premis s’han d’entregar en la setmana fallera.  

Observacions: 

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

Bases revisades per l'ús del valencià. 

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


