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Catàleg de bones pràctiques

Les Falles,
un patrimoni en comú

Les Falles són una celebració que involucra milers de valencians i
valencianes, i que representa una font de creativitat col·lectiva. Elements com les falles i la tècnica de les i els artistes fallers, la música
de bandes i colles de tabal i dolçaina, l’art pirotècnic, els llibrets i
la literatura festiva, la indumentària tradicional, el treball en equip,
la sociabilitat de la seua gent, l’expressió festiva de la identitat valenciana, la càlida acollida a qui ve a viure-les per primera volta...
són només alguns dels ingredients que fan d’esta una festa singular.
De fet, els seus valors creatius, la seua dimensió social i les seues
pràctiques rituals, que es repetixen cada any des de fa dècades,
van fer que el 30 de novembre de 2016 la UNESCO inscriguera les
Falles en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat. Este reconeixement inclou el conjunt de localitats
on els valencians i les valencianes celebrem les Falles, perquè eixe
és un altre dels valors que avalen la nostra festa: la seua capacitat
de vertebració i cohesió.
El patrimoni és el llegat del passat que disfrutem en el present, heretem dels nostres avantpassats i transmetem a les generacions futures. Forma part de la nostra identitat i conforma la societat actual
com a part indissociable del nostre dia a dia. El patrimoni immaterial és la nostra manera de ser, la nostra manera de comportar-nos i la
nostra manera de conviure amb els nostres semblants; el patrimoni
immaterial és allò que compartim i disfrutem: festes, rituals, tradicions, coneixements, tècniques i arts de l’espectacle. El patrimoni
immaterial està viu, interactua amb la naturalesa, es recrea constantment i es transmet de generació en generació. El patrimoni cultural immaterial forma part del nostre ADN i de nosaltres mateixos.

És per això que l’Ajuntament de València va crear la Comissió Municipal de Seguiment de la Declaració de les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Integrada per diverses institucions i entitats
respresentatives dels agents que formen part de la festa fallera, té
com a finalitat vetlar «per la salvaguarda, potenciació i promoció
dels elements patrimonials de les Falles i de la mateixa festa».
Un dels treballs que aborda esta comissió de seguiment és
l’elaboració de propostes de bones pràctiques, algunes de les quals
ja són aplicades per les comissions de falla i altres agents, amb l’objectiu que les Falles siguen percebudes com a patrimoni immaterial de la humanitat i mereixedores d’esta distinció. Amb motiu del
tercer aniversari de la inscripció de la festa de les Falles en la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
de la UNESCO, la Junta Central Fallera edita esta publicació que
recull el tres decàlegs aprovats fins ara, referits al cadafal faller, la
música i la pirotècnia.

Recomanacions de bones pràctiques
per al foment de la cultura de la falla
(aprovades el 13 de novembre de 2017)
Este decàleg de recomanacions sobre bones pràctiques per als ca·
dafals fallers fou treballat amb la participació de la Delegació de Fa·
lla de la Junta Central Fallera i aprovat per unanimitat per la Comis·
sió Municipal de Seguiment de la Declaració de les Falles Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. Este document conté deu consells no
vinculants per a posar en valor el cadafal faller o falla com a element
central de la festa.
L’objectiu és promoure el màxim respecte patrimonial a la cultura de
la falla i al cadafal, així com al treball creatiu de les artistes i els artis·
tes fallers, i complir amb una de les recomanacions de la UNESCO,
com és la promoció de bones pràctiques per part de les comunitats
festives dipositàries de béns reconeguts com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat.
1. Adoptar els dispositius necessaris perquè l’exhibició de premis o
palets atorgats a les comissions falleres no dificulte la plena contem·
plació de la integritat de les falles (gran i infantil).
2. Possibilitar que les estructures destinades a mostrar publicitat,
així com les instal·lacions d’il·luminació, s’ubiquen en l’entorn de les
falles, però no en el seu perímetre intern, per a permetre una major
visibilitat.
3. Afavorir que les tanques que envolten les falles s’adapten respec·
tuosament al seu peculiar entorn urbà, facilitant al màxim la contem·
plació íntegra dels cadafals i els seus versos explicatius.
4. Prestar atenció a l’entorn de la falla i mantindre tan neta com siga
possible l’àrea que hi ha entre les falles i les seues respectives tan·
ques, evitant l’acumulació de residus o les restes de manifestacions
pirotècniques.

5. Identificar de manera clara i preferent, amb algun tipus de cartell
o retolació, el nom de la persona o persones reponsables de l’autoria
de les falles, especificant, si és possible, l’aportació de cadascun de
les persones especialistes que han intervingut en l’elaboració (escul·
tura, pintura, fusteria, guió, disseny, poesia...).
6. Evitar que les activitats festives de la comissió (paelles, torrades,
jocs infantils, activitats pirotècniques, concerts...), així com la instal·
lació de carpes, entaulats o recintes de venda de productes, es facen
dins el recinte de les falles, a fi de no obstaculitzar l’accés a estes.
7. Facilitar l’accés de les persones amb diversitat funcional o mobi·
litat reduïda a les formes i continguts dels cadafals fallers, com per
exemple, mitjançant la instal·lació de cartells explicatius escrits en
braille per a les persones sense visió o visió reduïda, de pictogrames
especials per a persones de l’espectre autista, etc.
8. Evitar les possibles modificacions o alteracions en els ninots, re·
peus, cos central o altres elements pertanyents a la composició de
les falles, mantenint-les íntegres fins al moment de la cremà.
9. Promoure activitats que servisquen per a divulgar entre els mem·
bres de la comissió fallera el procés creatiu de l’artista de les seues
falles al llarg de tot l’any.
10. Divulgar les mesures de protecció, salvaguarda i respecte dels
cadafals fallers en les xarxes socials de les comissions falleres.

Recomanacions de bones pràctiques
musicals en les Falles
(aprovades el 12 a març de 2019)

Este document es planteja com a proposta de recomanacions de bo·
nes pràctiques musicals en la festa de les Falles, tenint en compte la
seua condició de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. De
fet, les Falles, des dels seus mateixos orígens, han tingut una impor·
tant dimensió vinculada a la música tradicional valenciana. La seua
funció ha sigut anunciar, acompanyar i exaltar les diverses fases de
la festa fallera, contribuint decisivament a una sociabilitat festiva
arrelada i dotant de banda sonora sentimental els principals rituals
fallers, especialment les desfilades, les ambientacions festives i els
esdeveniments fallers més catàrquics.
Per eixa raó, es plantegen unes recomanacions que van en el sentit
de reforçar la dignificació de la música dins de la festa i redimen·
sionar el seu valor patrimonial específic. El patrimoni musical faller
s’ha de protegir, fomentar i recuperar, ja que és part intrínseca de la
festa fallera. És responsabilitat de les societats musicals, dels grups
de música tradicional i de les comissions falleres mantindre col·labo·
rativament les tradicions musicals d’una festa considerada Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat.
1. Recuperar i fomentar el repertori musical valencià aportat per les
societats musicals i grups de música tradicional, incentivant la col·
laboració entre agrupacions i potenciant la composició de peces no·
ves, així com la difusió de les conegudes, per al foment d’una música
fallera pròpia entre un públic de totes les edats.
2. Potenciar i ajudar les agrupacions musicals de les comissions fa·
lleres perquè puguen millorar el seu nivell. En este sentit, s’ha de
treballar per convertir l’Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central
Fallera en una entitat de referència de la música tradicional fallera i
valenciana.

3. Consensuar el repertori dels diversos actes entre les comissions
falleres i les agrupacions musicals. En cas de necessitat d’interpretar
obres fora de repertori i per petició expressa, s’hauria de fer constar,
facilitant-les per a estudiar-les i assajar-les amb l’antelació suficient.
4. Les agrupacions musicals han d’avalar la qualitat artística dels
seus components en qualsevol modalitat de contractació.
5. Preservar la imatge i responsabilitat professional de les agrupaci·
ons musicals a efectes legals i fiscals en les diferents actuacions o
intervencions, així com un ambient de respecte cap a les persones
que les integren.
6. Respectar els requisits mínims de preparació, descans i seguretat
dels intèrprets, així com en matèria de prevencions de riscos labo·
rals, i del correcte ús i protecció dels instruments utilitzats per a es·
tes interpretacions. Haurien de relacionar-se tipus d’actes, horaris,
condicions i obligacions de les agrupacions musicals.
7. Salvaguardar la bona imatge i prestigi de les agrupacions musicals,
així com el respecte entre grups i agrupacions en actuacions conjun·
tes, de manera que el vestuari siga el representatiu oficial de cada
agrupació. Este vestuari pot ser modificat per un altre sempre que
ho sol·licite i, si és el cas, l’aporte la comissió fallera acompanyada.
8. Les suspensions d’actes amb la participació d’agrupacions musi·
cals per qüestions atmosfèriques o qualsevol altre motiu haurien de
ser sempre valorades amb la importància i seguretat corresponent
en cada moment.
9. Potenciar el protagonisme i reconeixement de les agrupacions mu·
sicals participants en les activitats festives.
10. Conscients del paper de les agrupacions musicals i de les comis·
sions falleres per a fer de les Falles una festa oberta i inclusiva,
s’ha d’evitar la interpretació d’obres que, pel seu contingut, tant en
la part musical com en la part coral, puguen menysprear o ferir la
sensibilitat de col·lectius i persones.

Recomanacions de bones pràctiques
de pirotècnia en les Falles
(aprovades el 13 de novembre de 2019)
Des dels seus mateixos orígens, les Falles han tingut una important
dimensió pirotècnica, la funció de la qual ha sigut i encara és anunci·
ar, destacar, acompanyar i exaltar els diversos rituals de la festa falle·
ra, contribuint decisivament a desplegar un complex i ric espectacle
de soroll i llum. La relació d’intercanvi entre iguals, on la pirotècnia
aporta tant a la festa i on la festa contribuïx a fomentar i fer que per·
dure l’art de la pólvora, fa que es plantegen unes recomanacions que
van en el sentit de reforçar la dignificació i consideració patrimonial
de la pirotècnia dins la festa.
El patrimoni pirotècnic faller, que inclou diverses manifestacions
pirotècniques diürnes i nocturnes, s’ha de protegir, fomentar i recu·
perar, ja que és part intrínseca de la festa fallera i de la cultura valen·
ciana. És una responsabilitat compartida de les comissions falleres,
empreses pirotècniques, institucions públiques i entitats culturals
vetlar pel manteniment col·laboratiu de les tradicions pirotècniques
com a element clau d’una festa considerada Patrimoni Cultural Im·
material de la Humanitat.
1. Garantir per part de les comissions falleres i altres organitzadors
d’actes pirotècnics les mesures de seguretat vigents i exigir sempre
totes les garanties respecte a les empreses pirotècniques, especial·
ment pel que fa a transport, instal·lació i disparada. En eixe sentit,
s’han de delimitar clarament les zones de foc, amb les degudes an·
telació i protecció.
2. Fomentar la recuperació del tradicional acte de la despertà, utilit·
zant de manera preferent el clàssic tro de bac, sempre amb les re·
comanacions i mesures de seguretat establides en la legislació, com
a símbol d’identitat singular i per garantir la continuïtat de la seua
fabricació. Igualment, s’hauria de facilitar i promoure la realització
dels cursos CRE perquè tots els fallers i falleres tinguen l’oportunitat
de participar en este acte. Així mateix, s’hauria de promocionar la

presència de les bandes de música o colles de tabals i dolçaina en
la despertà.
3. Junt amb la celebració de les mascletades i castells de focs artifi·
cials, recuperar o revitalitzar actes pirotècnics singulars o amb valor
tradicional dins la festa fallera i gran atractiu per a veïnat i visitants,
com ara les traques corregudes, els correfocs, la cordà, la mascletà
amb engraellat, la Nit de l’Alba i, molt especialment, la pirotècnia en
la cremà de les falles, que és un dels elements amb major sentit en
el ritual clau de la festa fallera, amb possible recuperació dels dracs
pirotècnics o elements com rodetes, cascades i volcans.
4. Educar en la cultura de la pólvora, amb l’organització de cursets
o campanyes divulgatives entre les comissions falleres i centres
educatius o culturals sobre pràctiques pirotècniques, especialment
les dedicades a la població infantil i juvenil. En eixe sentit, seria re·
comanable promoure campanyes periòdiques, a través de tallers o
xarrades, per al coneixement del procés de fabricació dels elements
que integren cada espectacle pirotècnic, i la conscienciació i pre·
venció sobre l’ús correcte dels artificis pirotècnics, especialment
entre la joventut i els seus pares i mares.
5. Vetlar, a fi d’afavorir les millors condicions de seguretat de les
pràctiques pirotècniques, perquè se subministre únicament la ca·
tegoria de pirotècnia corresponent a l’edat dels usuaris, insistint en
la necessitat de protegir-se els ulls amb ulleres de protecció quan
s’utilitzen trons de bac o masclets, així com d’utilitzar únicament
metxes de cordó per a l’encesa dels artificis pirotècnics.
6. Contribuir a la dignificació del sector mitjançant la contractació
d’empreses i professionals, amb l’ús de productes de qualitat. Cal·
dria també garantir que es treballa amb empreses pirotècniques
que complisquen tots els requisits fiscals i mesures de seguretat
establides per la legislació, evitant en cap cas la compra d’articles
pirotècnics en punts no acreditats.
7. Promoure la responsabilitat amb el veïnat, els animals i l’entorn
urbà, amb una adopció respectuosa dels horaris dels actes pirotèc·

nics, que haurien de tendir a compaginar el temps de festa i el temps
laboral. Respectar l’ús general de productes pirotècnics en els hora·
ris i llocs autoritzats. Fomentar la millora de la sostenibilitat apostant
per la progressiva introducció de materials biodegradables en la con·
fecció de les carcasses dels petards.
8. Fomentar la implicació de les comissions en l’organització, rea·
lització i supervisió dels actes promoguts per la falla. Així mateix,
es recomana acordar un protocol de seguretat i dotar de més relle·
vància la figura de la coordinació de seguretat, que hauria de tindre
capacitat per a prendre decisions sobre realització o suspensió d’un
acte per motius de seguretat, sempre d’acord amb l’autoritat i la jun·
ta directiva de la comissió. En eixe sentit, seria molt recomanable la
creació de delegacions de pirotècnia en les comissions, agrupacions
i federacions falleres.
9. Valorar especialment la trajectòria, professionalitat i creativitat
artística de les empreses pirotècniques valencianes per a qualsevol
tipus d’activitat pirotècnica a realitzar, tenint també en compte el
treball d’altres empreses de caràcter estatal i internacional que pu·
guen aportar la seua visió de la pirotècnia, amb espectacles propis
dels seus territoris que enriquisquen la cultura pirotècnica de la festa
de les Falles.
10. Impulsar la realització d’actes piro·
tècnics conjunts entre institucions, co·
missions, agrupacions o federacions
falleres per a fomentar la qualitat, es·
pectacularitat i diversitat de les manifes·
tacions pirotècniques, alhora que s’esta·
blixen lligams de germanor i coordinació
entre els diversos col·lectius fallers.

La Comissió Municipal de Seguiment de la Declaració
de les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat,
coordinada per la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de
València, està formada per les entitats següents:
Junta Central Fallera
Interagrupació de Falles de València
Gremi Artesà d’Artistes Fallers
Museu Faller de València
Associació d’Estudis Fallers
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters
Associació de Fabricants Pirotècnics de la Comunitat Valenciana
Col·legi de l’Art Major de la Seda
Federació d’Associacions de Veïns de València
Universitat de València
Universitat Politècnica de València

#FallesUNESCO
#SomPatrimoni

