BASES REGULADORES DELS PREMIS ATORGATS ALS MONUMENTS
ARTÍSTICS PLANTATS PER LES FALLES MUNICIPALS PER A l’ EXERCICI
2019.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria a través del Servei de Festes i Cultura
Popular, convoca per a l'any 2019, el concurs de les Falles.
La present edició es regirà per les disposicions establertes a les presents
bases.

1a.- Objectiu i finalitat
L'objecte de la present edició és el de reconèixer la creativitat artística i l'enginy
dels monuments fallers en el tractament dels temes i materials.

2a- Requisits i acreditació dels qui participen.
2.1.-Podran participar les Comissions Falleres del terme municipal de Ribaroja de Túria inscrites en el cens de la Junta Central Fallera de València.
2.2.- Els participant no deuran incórrer en cap de les circumstàncies
establertes en l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions.
2.3.- La convocatòria d’estos premis es publicaran a través de la BDNS.

3a- Forma i lloc per a la presentació de la documentació:
3.1.- La sol•licitud d'inscripció serà presentada a través de la seu electrònica
mitjançant escrit de la comissió fallera, degudament identificada, signat per la
Presidència i acompanyat de la documentació que s'indica:

-

Número de Comissió Fallera

-

Esbós de la falla gran inèdit, grandària DIN A4.

-

Un plànol a escala del lloc de l'emplaçament.

-

Certificat de representació (annex I).

-

Declaració responsable en la qual s’indique que la Comissió Fallera no

es troba incursa en cap de les causes de prohibició per a obtenir la condició de
beneficiària que estableix el Art.13 de la Llei38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions. (Model annex II)
-

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social (model annex III)
-

Fitxa de manteniment de tercers (es podrà ometre en el cas de ja conste

en l’ajuntament i no hagen hi hagut canvis)
3.2.- Es podran presentar qualsevol tipus de projectes amb total llibertat en el
seu plantejament i realització.
3.3.- Es construiran en material combustible valorant-se positivament la
utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.
3.4.- Queda garantit el correcte tractament de tota la documentació aportada i
de les dades facilitades per les comissions falleres participants, d'acord amb la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades amb
caràcter personal.

4a.- Termini:
El termini d'inscripció serà els dies 14 i 15 de març, sempre la prèvia publicació
a través de la BDNS.

5a- Premis i fiscalitat.
5.1.- S'estableixen els següents premis:
-

Primer premi: 3.850 €

-

Segon premi: 3.550 €

-

Tercer premi: 3.350 €

-

Quart premi: 3.150 €

-

Quint premi: 3.100 €

-

Sext premi: 3.100 €

5.2.- Com es tracta de premis concedits a Associacions amb personalitat
jurídica la percepció d’estos premis no està subjecta a IRPF.

6a.- Crèdit pressupostari al que s'imputaran els premis.
El finançament dels premis relatius a la present edició s'imputarà a l'aplicació
pressupostària 334-489.40 Premis falles del pressupost municipal amb càrrec a
la retenció de crèdit 201900002315.

7a. - Criteris de valoració per a la concessió de premis.
Els criteris que serviran de base per a la concessió de premis sobre un màxim
de 10 punts, són els següents:
-

Disseny i espectacularitat de la falla: 4 punts

-

Creativitat, enginy i gràcia dels temes tractats, etc. de la falla: 4 punts

-

Materials per a la construcció de la falla 2 punts

TOTAL 10 punts

8a - Composició del Jurat.
8.1.- Es delega la composició del mateix a la Junta Central Fallera. Les
decisions del Jurat constaran en acta i seu fallo serà inapel•lable. La reunió del
Jurat s'efectuarà el dia 16 de març de 2019.
8.2.- El Jurat haurà de remetre l'acta a l'Alcaldia a l'efecte de realitzar la
tramitació administrativa de la concessió dels premis, podent declarar deserts
els premis, per no reunir els projectes de falla presentats el concepte innovador
i experimental propi del concurs.
8.3.- És competent per a l'impuls i instrucció del procediment el Regidor
Delegat d'Educació i Cultura.

9a.- Procediment de concessió.
9.1.- El jurat procedirà a realitzar la visita a les falles inscrites el 16 de març.
9.2.

– Els membres del jurat reunits el dia 16 de març, en base als criteris

establerts en la base 7a., procedirà a elaborar un acta en la qual es detallarà
per cada un dels inscrits la puntuació obtinguda en cadascú dels apartats.
9.3.

– L’acta degudament signada per tots els membres del jurat serà

ratificada per la Junta de Govern Local.

10a.- Pagament dels premis.
El pagament dels premis es realitzarà després de la ratificació de l’acta del
Jurat per part de la Junta de Govern Local, mitjançant transferència bancària al
compte facilitat en la Fitxa de Manteniment de Tercers.

11a.- Publicació.
Les present Bases, junt amb la convocatòria de la subvenció, són objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, mitjançant conducte
de la Base de Dades Nacional de Subvencions. A més a més les Bases es
publicaran en el tauler d'anuncis/edictes de l'Ajuntament i en la web municipal.

12a.- Acceptació.
La participació en el Concurs de Falles suposa la plena acceptació de les
seues bases, així com les decisions preses pel Jurat i la interpretació de les
Bases pel mateix.

Recursos.
Les presents Bases, i els actes administratius que es deriven de les mateixes,
podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma prevista en la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

(Model Annex I)

CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ

En/Na ______________________________________________
Secretari/a de l’Associació: ______________________________
amb C.I.F. nº ____________

, Direcció: ___________________

46190 Riba-roja
Telèfon/s: _______________________________

CERTIFIQUE
Què En/Na : __________________________________, titular del Document
Nacional d’Identitat número _______________ és l’actual President/a de la
Associació i exerceix, conforme als Estatuts, la representació legal d’esta
entitat.

I per a deixar-ne constància i acreditar davant l’Ajuntament de Riba- roja de
Túria, expedeix la present ordre i amb el vist i plau del Sr./a President/a.
En Riba-roja de Túria, a _____ de ____________ de 2019
Vist i plau
El/La President/a

El/La Secretari/a

(Model Annex II)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE QUE EL/LA SOLICITANT NO ESTÀ EN
CAP DE LOS CASOS DE PROHIBICIÓ ASSENYALATS EN L’ARTICLE 13 DE
LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

En/Na ______________________________________________
President/a de l’Associació: ______________________________
amb C.I.F. nº ____________

, Direcció: ___________________

46190 Riba-roja
Telèfon/s: _______________________________

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT
Què:
- L’associació que represente no està compresa en cap dels casos de
prohibició assenyalats en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
I per deixar-ne constància, signe la present.

En Riba-roja de Túria, a _____ de ____________ de 2019
Vist i plau
El/La President/a

El/La Secretari/a

(Model Annex III)

DECLARACIÓ DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE
LES FISCALS AMB L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

En/Na ______________________________________________
President/a de l’Associació: ______________________________
amb C.I.F. nº ____________

, Direcció: ___________________

46190 Riba-roja
Telèfon/s: _______________________________

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT

Que en el dia de la data, trobar-me al corrent en el compliment de las
Obligacions Tributàries, davant de la Seguritat Social, així com de les Fiscals
amb l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

En Riba-roja de Túria, a _____ de ____________ de 2019
Vist i plau
El/La President/a

El/La Secretari/a

