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BASES DEL XXXVII CONCURS DE TEATRE INFANTIL
1. La Junta Local Fallera de Torrent convoca el XXXVII Concurs de Teatre
Infantil, en què poden participar els quadres artístics infantils de totes les
comissions, degudament censades en la Junta Local Fallera de Torrent.
2. Poden participar en este concurs tots els xiquets i xiquetes censats en la
seua comissió i en la Junta Local Fallera en el moment de la inscripció, a
excepció de les xiquetes que componen la cort d’honor infantil de la fallera
major infantil de Torrent d’este exercici. Estos xiquets i xiquetes han de
tindre una edat màxima de catorze anys complits entre el 20-03-16 i el 1903-2017.
3. Totes les obres, originals o traduïdes, s’han de representar en valencià, a
excepció d’aquelles obres en què es marque que algun personatge (màxim
un) s’haja d’expressar en qualsevol altra llengua. A més, han de tindre el
permís corresponent de l’autor, així com l’aprovació de la Societat General
d’Autors. Esta sol·licitud l’ha de tramitar la JLF amb la documentació que
aporte cada comissió.
4. L’obra a representar pot ser elegida lliurement per la comissió amb la
condició que no haja sigut representada en este mateix concurs per la
mateixa comissió en els últims tres anys.
5. Les obres han de tindre una duració mínima de 20 minuts i màxima de 45
minuts.
6. L’obra elegida per a participar en este concurs no pot ser representada per
la mateixa comissió que la va representar en el concurs de l'any anterior.
7. La data d’inscripció està oberta fins al 4 de juliol de 2016 a les 21.00 h en
la Junta Local Fallera, on s’haurà de presentar la documentació següent:
 Butlletí d’inscripció que s’ha d’adjuntar degudament omplit.
 Sol·licitud del permís d’autor, que s’ha d’adjuntar, dirigida a la SGAE.
Si l’obra és d’un actor que no pertany a la SGAE, cal adjuntar un
escrit del mateix autor que autoritze la representació. En cas que en
la data d’inscripció no es tinga clara l’obra a representar, esta
sol·licitud es pot presentar fins al 9 de setembre.
8. Fins al 9 de setembre de 2016 a les 21.00 h cada comissió participant ha
d’entregar en la Junta Local:
 Dos còpies de l’obra a representar.
 El butlletí de repartiment de l’obra, en què s’especifique a més el
nom i cognom dels intèrprets.
 DNI o llibre de família de tots els participants
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 La sol·licitud dels drets d’autor dirigida a la SGAE, en el cas que no
s’haguera presentat el 4 de juliol.
 Segons allò que s'ha aprovat en l'assemblea del 16/05/2013, cal
haver fet efectiva l'entrega del taló o pagaré com a provisió de fons
en concepte de fiances dels concursos.
9. El faller/la fallera participant ha d’estar censat en la JLF deu dies abans del
dia del concurs.
10. El 12 de setembre de 2016 a les 20.00 h se celebrarà el sorteig per a
determinar l’orde d’actuació de les comissions participants. Eixe mateix dia
es comunica l’hora i el lloc on es representaran les obres.
El lloc del sorteig s’haurà de comunicarà uns dies abans.
11. La Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Torrent atorga un premi de 450
€ a l’obra que millor represente els valors mediambientals, solidaris,
d’integració d’altres cultures, d’actituds de pau i de respecte a altres
opinions, de tolerància, de rebuig al racisme, dels valors i importància de
l’educació…
12. Considerant que són grups infantils de teatre, es recomana a les comissions
que no representen obres en què es pose en boca dels intèrprets frases o
accions que puguen ferir la sensibilitat de l'espectador, en eixe cas el jurat
ha de valorar negativament este aspecte.
13. El jurat qualificador està compost per un nombre entre 3 i 5 persones de
lliure designació de la Junta Local Fallera, la qual ho ha de notificar a les
comissions participants.
14. És demèrit de 3 punts del total sentir de forma reiterada l’apuntador.
15. El jurat elegit per la JLF de Torrent ha de tindre en compte per a la
puntuació els conceptes següents:
 Ambientació i representació escènica
 Fidelitat a l’obra
 Interpretació i conjunt
16. El jurat, en acabant de la representació de l'obra, valora l'actuació. L'acta ha
de reflectir les puntuacions totals dels jurats i la puntuació que hi val és la
mitjana obtinguda de tots els jurats assistents.
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17. S’establixen els premis següents:






PRIMER PREMI (palet JLF i 150 €)
SEGON PREMI (palet JLF i 90 €)
TERCER PREMI (palet JLF i 60 €)
PREMI AL MILLOR ACTOR INFANTIL (palet JLF)
PREMI A LA MILLOR ACTRIU INFANTIL (palet JLF)

18. Els premis d’este concurs s’entregaran en la Gala de la Cultura Infantil el 27
de novembre de 2016 en l’Auditori de Torrent. Els palets, en l’Entrega de
Premis de la setmana fallera.
19. La comissió guanyadora de l’obra la pot representar durant les activitats
culturals que organitza l’Ajuntament de Torrent en les festes de Nadal de
l’any 2016.
20. La inscripció en este concurs suposa l’acceptació d’estes bases i també
l'acceptació de la data i hora que li corresponga segons el sorteig celebrat a
este efecte. La decisió del jurat és INAPEL·LABLE.
21. La desqualificació per incomplir estes bases i la retirada voluntària de la
comissió una vegada fet el sorteig comporta una sanció econòmica de
100,00 €.
22. El calendari d'actuacions s’ha de sortejar en les dates indicades en el punt 9
i els dies d'actuacions es comunicaran pròximament.
Observacions:
Bases aprovades en el ple de presidents del 19/05/2016.
Bases revisades per l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

