XXI EDICIÓ DELS PREMIS
DE FALLES INNOVADORES I EXPERIMENTALS
(2018)
L’Ajuntament de València, a través del Servici de Cultura Festiva, convoca per a
l’any 2018 la XXI edició́ dels Premis de Falles Innovadores i Experimentals.
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’esta convocatòria és establir majors vies de participació́ de les comissions
falleres (gran i infantils) en els diferents camps creatius i artístics, promovent el més
ampli coneixement i difusió́ de les noves propostes de les falles que, pels seus
elements, tractaments de temes i materials, tinguen un concepte innovador i
experimental.
2. Crèdit pressupostari a què s’imputaran els premis
El finançament dels premis relatius a esta edició́ s’imputarà̀ a l’aplicació́
pressupostaria EF580-33800-48100, conceptuada com a “Transferències Premis,
Beques, Pensió́ , Estudi, Investigació́ ” del pressupost municipal del 2018.
3. Import dels premis
En reconeixement i mèrit de les propostes innovadores i experimentals de les falles,
es concediran els premis següents, agrupats en dos categories (gran i infantil):
Falles grans:

-

Un primer premi de 2.000,00 € i estendard
Un segon premi de 1.400,00€ i estendard.
Un tercer premi de 900,00 € i estendard.
Un quart premi amb estendard, sense dotació econòmica.

-

Un quint premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un sext premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un sèptim premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un octau premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un nové premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un dècim premi amb estendard, sense dotació econòmica.

Falles infantils:

-

Un primer premi de 1.000,00 € i estendard.
Un segon premi de 700,00 € i estendard.
Un tercer premi de 400,00 € i estendard.
Un quart premi amb estendard, sense dotació econòmica.
Un quint premi amb estendard, sense dotació econòmica.

L’import dels premis estarà subjecte a la retenció legal que corresponga i la resta de
normativa fiscal vigent en el moment de l’entrega.
4. Requisits i acreditació dels participants
Podran participar en el concurs les comissions falleres (grans i infantils) del terme
municipal de València inscrites en el cens de la Junta Central Fallera de València. La
seua acreditació́ s’efectuarà̀ per mitjà d’un certificat expedit per la Secretaria General
de la Junta Central Fallera.
5. Òrgan competent
L’òrgan competent per a la resolució́ del procediment és la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació́ acordada mitjançant la resolució́ de l’Alcaldia número 20, de
data 26 de juny del 2015.
6. Forma i termini per a presentar la documentació́ acreditativa dels requisits
que han de complir els participants
6.1. Forma
La sol·licitud d’inscripció́ serà per mitjà d’un escrit de la comissió́ fallera
degudament identificada firmada per la Presidència i acompanyada de la
documentació́ que s’indica:

− Número de la comissió́ fallera.
− Esbós de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria a què es presente), a
grandària DIN A4.
− Un plànol a escala del lloc de l’emplaçament.
− Memòria descriptiva del projecte, amb les condicions tècniques per a la construcció
de la falla a grandària real, materials i pressupost. S’hi poden afegir totes les
explicacions gràfiques que es considere oportunes, amb expressió́ de l’autoria.
A la documentació referida s’ha d’adjuntar el requisit dels participants exigit en la
base 4.
Així́ mateix, ha d’aportar-se un declaració́ responsable en què s’indique que la
comissió́ fallera no està sotmesa a alguna de les causes de prohibició́ per a obtindre la
condició́ de beneficiària que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà d’enviar en PDF a l’adreça de correu electrònic
<general@fallas.com>, indicant en l’assumpte del missatge “Premis Falles
Innovadores i Experimentals 2018”. La correcta recepció de la documentació
requerida es confirmarà mitjançant un justificant de recepció.
Queda garantit el correcte tractament de tota la documentació́ aportada i de les dades
facilitades per les comissions falleres participants, d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció́ de Dades amb Caràcter Personal.
6.2. Termini
El termini d’inscripció́ serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. També es
publicarà en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central
Fallera.
7. Criteris de valoració́ per a la concessió́ dels premis
Es podran presentar al concurs qualsevol tipus de projectes amb total llibertat de
plantejament i realització. Els projectes presentats han de ser inèdits.
Els criteris que serviran de base per a la concessió́ de premis seran el disseny i la
creativitat de la falla, així com la qualitat tècnica i artística.
Els projectes han de construir-se en material combustible i es valorarà la utilització́ de
materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.

A la millor valoració correspondrà̀ el primer premi, i la resta de premis es concediran
en funció́ dels mèrits valorats.
8. Composició́ i funcionament del jurat
8.1. El jurat de cada categoria estarà format per cinc membres, entre els quals hi
haurà representants dels àmbits de les Falles, la il·lustració, el disseny gràfic, les arts
plàstiques i la literatura. La secretaria del jurat recaurà en la Secretaria General
d’Actes de la Junta Central Fallera.
Les decisions del jurat constaran en una acta i el seu veredicte serà inapel·lable. La
reunió́ del jurat de les falles infantils es farà el dia 15 de març de 2018 i la reunió del
jurat de les falles grans es farà el dia 16 de març de 2018.
8.2. El jurat haurà̀ de remetre l’acta al Servici de Cultura Festiva, als efectes de fer la
tramitació́ administrativa de la concessió́ dels premis. El jurat pot declarar desert els
premis si considera que els projectes de falla presentats no reunixen el concepte
innovador i experimental propi del concurs.
8.3. El regidor delegat de Cultura Festiva és competent per a impulsar i instruir el
procediment.
9. Termini de resolució́ i notificació́
El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment serà de sis mesos, a
comptar de l’endemà̀ de la finalització́ del termini de presentació́ de sol·licituds de
participació́ .
Els actes integrants d’este procediment es donaran a conéixer a les persones
interessades per mitjà de la publicació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de
València i en la pàgina web de la Junta Central Fallera, i es notificarà a les persones
premiades pels mitjans previstos en els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La resolució posarà fi a la via administrativa i podrà interposar-se en contra un recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant del mateix òrgan que haja
dictat la resolució o bé recórrer directament davant de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu en la forma i els terminis previstos en la llei reguladora
d’esta jurisdicció.
10. Acceptació́

10.1. La participació́ en la XXI edició́ dels Premis de Falles Innovadores i
Experimentals suposa la plena acceptació́ d’estes bases per part dels participants.
10.2. Qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació́ de les bases serà resolta
pel jurat.
11. Abonament dels premis
Les entitats que resulten premiades, de conformitat amb la base 23.8 de les
d’Execució́ del Pressupost Municipal de 2018, han d’acreditar estar al corrent de les
seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i no ser deutores per
resolució de procedència de reintegrament, la qual cosa s’acreditarà̀ per mitjà d’un
informe del GER sobre l’existència de deutes. La presentació de la sol·licitud, per
part del beneficiari, comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els
certificats d’estar al corrent en les obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social.
12. Normativa aplicable
Esta convocatòria, en règim de concurrència competitiva, es regirà per l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada pel ple el 28 de juliol
de 2018, i la base 23 d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València per a
l’any 2018, així com pel que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i
la resta de normativa de desplegament i complementària.

