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XXXVII CONCURS DE CARROSSES CONFECCIONADES
PER LA COMISSIÓ I CARROSSES LLOGADES
EXERCICI 2016-17
BASES DEL CONCURS
1. L´OAM Junta Local Fallera de Torrent convoca el XXXVI CONCURS DE
CARROSSES CONFECCIONADES PER LA COMISSIÓ I CARROSSES
LLOGADES, per a la Cavalcada del Ninot i on tan sols poden participar les
comissions falleres censades a Torrent.
2. S'entenen per carrosses confeccionades per la comissió, aquelles en què els
treballs estiguen fets pels membres pertanyents a la comissió, i que tots els
elements de decoració siguen producte dels treballs d’estos, per a la qual cosa la
Junta Local Fallera de Torrent ha d’establir un control de verificació, i comprovar
que no hi haja irregularitats. Per a això, les falles que vulguen participar en la
carrossa elaborada han de presentar en la Junta Local Fallera la butlleta
d'inscripció adjunta, emplenada degudament, com a termini màxim l’1 de febrer de
2017.
3. Tant les carrosses confeccionades per la comissió, com les llogades, hauran
d'estar exposades el dia 4 de març a les 17 hores en la plaça de la Llibertat, on
poden acudir a partir de les 16 hores. La ubicació de les carrosses s’ha de fer
segons l'orde d'eixida de la cavalcada i en el lloc indicat per esta Junta Local
Fallera.
4. A les 17.30 hores, el jurat qualificador
conceptes següents:

puntuarà les

Originalitat

De 0 a 10 punts

Atreviment

De 0 a 10 punts

Composició artística

De 0 a 10 punts

Il·luminació

De 0 a 10 punts

carrosses segons els

L'apartat d'il·luminació el puntua el jurat des de la tribuna.
5. Cada un dels components del jurat ha de puntuar els quatre apartats .
6. El total de la puntuació és la suma del resultat de tots els components del jurat.
7. Tota carrossa que no es trobe a les 17 hores en el lloc assignat, ha de ser
penalitzada amb 10 punts sobre el total de la puntuació i aquelles que no
estiguen en el lloc assignat a les 17.15h han de ser desqualificades.
8. Així mateix, l’únic responsable de controlar la hora d'arribada de les carrosses és
un membre de la JLF designat a este efecte.
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9. Si arribat el moment de començar la desfilada, la carrossa d’una comissió no
pot fer-ho, per absència del conductor o per altra raó, i això pot produir un
perjudici al desenvolupament normal de la desfilada, es pot acordar l’inici de
la desfilada de la comissió següent. En acabar del tot la desfilada, la carrossa
que per este motiu no haja pogut desfilar, podrà fer-ho si així ho desitja la
comissió afectada.
10. S'establixen tres premis per a les carrosses confeccionades per la comissió i tres
premis per a les carrosses llogades, que són els següents:
LLOGADES

CONFECCIONADES

PRIMER PREMI

Palet i 300,00 €

Palet i 375,00 €

SEGON PREMI

Palet i 225,00 €

Palet i 300,00 €

TERCER PREMI

Palet i 150,00 €

Palet i 240,00 €

11. Cada carrossa sols pot participar en una de les categories.
12. La decisió del jurat és inapel·lable, i per a qualsevol aclariment és la Junta Local
Fallera la que decidix.
13. Participar en este concurs suposa l'acceptació d’estes bases.
14. Els premis 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.

