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CONCURS FALLES CATEGORIA INFANTILS
EXERCICI 2016-2017

BASES DEL CONCURS
La Junta Local Fallera de Torrent convoca el CONCURS DE FALLES, en què només poden participar
les comissions censades a Torrent d'acord amb les bases següents:
1. Per a poder participar en este concurs les falles han de complir obligatòriament el següent
article del reglament faller en vigor, inclòs en la secció III “Dels monuments fallers”.
Article 26. Categoria dels monuments fallers.
7. Les comissions falleres han de presentar en Junta Local Fallera, el pressupost o contracte
tant de monument gran com de l'infantil abans del 30 de setembre del nou exercici.
9. El cost dels monuments fallers en conjunt per a cada exercici faller ha de ser superior al 30%
del pressupost d'ingressos de la comissió per a eixe exercici, una vegada deduïdes les despeses
d'adquisició, lloguer i condicionament del casal. S’entén que el pressupost d'ingressos
comprén les quotes, beneficis de la loteria i, si s’escau, la subvenció de l'Ajuntament.
10. La justificació de tal punt s'ha d'efectuar per mitjà de declaració jurada i responsable del
president de la comissió i la Junta Executiva de la Junta Local Fallera pot efectuar-ne un
control a posteriori.
11. Les comissions que no el justifiquen o que no arriben al 30%, no poden participar en els
concursos de monuments infantil i gran organitzats per la Junta Local Fallera.
Està totalment prohibit inserir publicitat en la composició artística de la falla amb fins
exclusivament comercials llevat de la que exigisquen aquells concursos institucionals admesos
o que tinguen l'anuència de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera. Cal informar el Ple
de la Junta Local Fallera de la convocatòria i donar compte detallat de les bases i les
característiques.

Com que el concurs va dirigit a les comissions infantils, també cal tindre en compte
l’article següent:
Secció IV. Falles infantils. Article 29. Falla infantil. Import, mides i categoria.
1. L'import del valor de la falla infantil el determina cada comissió en el pressupost
anual i no pot superar el 33% del valor econòmic de la falla gran de la comissió.
2. La falla infantil ha de tindre una alçària màxima de 3 metres i una mínima d'1,5
metres. L’amplària no pot excedir, entre els punts més distants, els 3,5 metres.
L’amplària mínima ha de ser d'1,5 metres. Si estos requisits no es complixen, ha de
ser desqualificada.
2. Cal determinar quatre categories segons establix l’article 26 del reglament faller en vigor
en la secció III “Dels monuments fallers”:
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Article 26. Categoria dels monuments fallers.
1. S'establix que la categoria de les falles grans es determine per mitjà de
percentatges que ha d’aplicar la Secretaria General de la Junta Local Fallera.
2. Servix de base per a trobar el límit inicial que correspon a la secció de categoria inferior el
compliment dels punts següents:
1r Cal sumar el 40% de l'import del total de les falles inscrites en el cens.
2n L'import resultant s’ha de cobrir amb les falles de menor cost econòmic.
3r Cal calcular entre estes falles més econòmiques la mitjana, la qual ha de ser el
límit màxim de la categoria tercera.
3. El límit que determine la Secció Segona s’ha de crear per mitjà de l'aplicació del
50% sobre el límit de l'anterior secció.
4. Aplicant el 50% sobre el límit de la Secció Segona, s’ha de crear el límit per a
la Secció Primera.
5. La Secció Especial s’ha de formar per totes les falles l’import de les quals siga
superior al límit fixat per a la Secció Primera.

Com el concurs va dirigit a les comissions infantils, també cal tindre en compte l’article
següent:
Secció IV Falles infantils. Article 29. Falla infantil. Import, mides i categoria.
3. Les falles infantils poden pertànyer a una categoria diferent de la de la falla gran i han
d’aplicar els percentatges establits en l'art. 26 del present reglament per a calcular-ne la
categoria.

3. La plantada de les falles ha d’estar enllestida abans de les huit del mati del dia 16 de
març i incorre en desqualificació la falla que incomplisca estes regles.
4. El jurat qualificador ha d’estar compost per un nombre entre 3 i 5 persones de lliure
designació de la Junta Local Fallera.
5. Per a atorgar els premis dels monuments, eI jurat ha de puntuar d'1 a 10 punts
cadascun dels monuments que valoren, tenint en compte els conceptes següents:
Modelatge
Pintura
Acabat
Risc/atreviment
Composició global del monument
6. Per a atorgar el Premi d'Enginy i Gràcia, eI jurat ha de puntuar d'1 a 10 punts cadascun
dels monuments, tenint en compte els conceptes següents:
Originalitat en el tema
Sàtira i crítica amb què es tracta el lema del monument
Enginy i gràcia a l’hora de desenrotllar la temàtica del monument
7. Es concedixen tres premis numerats per a cada una de les quatre seccions de falles
grans, a més d'un premi d'Enginy i Gràcia per secció, segons s’indica a continuació:
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1r classificat
2n classificat
3r classificat
Premi d'Enginy i Gràcia

CATEGORIA ESPECIAL
Palet
Palet
Palet
Palet

180,00 €
145,00 €
120,00 €

1r classificat
2n classificat
3r classificat
Premi d'Enginy i Gràcia

CATEGORIA PRIMERA
Palet
Palet
Palet
Palet

145,00 €
120,00 €
95,00 €

1r classificat
2n classificat
3r classificat
Premi d'Enginy i Gràcia

CATEGORIA SEGONA
Palet
Palet
Palet
Palet

115,00 €
80,00 €
65,00 €

1r classificat
2n classificat
3r classificat
Premi d'Enginy i Gràcia

CATEGORIA TERCERA
Palet
Palet
Palet
Palet

90,00 €
75,00 €
50,00 €

8. S’atorga també la insígnia El Granerer per a guardonar els premis de falla (grans) en
les tres modalitats (Or, Argent i Coure) segons siga el premi obtingut per les falles (1r,
2n o 3r). Cal lliurar a la comissió guanyadora dos exemplars de solapa i una de tipus
estendard, les primeres per al president i l'artista faller d’eixe exercici i la segona
per a l'estendard de la comissió. Estes recompenses es concedixen a títol personal i
són insubstituïbles, ni tan sols pagant-ne prèviament l’import.
9. Participar en este concurs suposa l'acceptació de les presents bases.
10. L'obertura dels sobres amb els premis tindrà lloc el dia 16 de març del 2017 a l'hora i en el
lloc que la Junta Local Fallera ha de comunicar a este efecte.

Observacions:
Bases aprovades en el ple de presidents del 13/07/2016.
Bases revisades per l'ús del valencià.

