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BASES DEL CONCURS D’ACTIVITAT FALLERA 2020 
 

La Junta Local Fallera convoca el CONCURS D’ACTIVITAT FALLERA 2020 DE LES FALLES 
D’ALAQUÀS, d’acord amb les següents BASES: 
 
1. Activitat Fallera 

S’entendrà per activitat fallera totes les activitats organitzades per una comissió fallera 
d’Alaquàs en l’àmbit oficial així com les activitats extraordinàries que puguen realitzar-se 
durant l’exercici faller. 
També s’entendrà com activitat fallera la participació en activitats organitzades per Junta 
Local Fallera d’Alaquàs, comissions d’Alaquàs, qualsevol altra associació del nostre 
municipi o d’altra localitat. 

2. Participació mínima. 
Per a que una activitat puga ser considerada objecte de valoració, és necessari que la 
mateixa estiga representada com a mínim per 10 fallers i falleres de la comissió que 
organitza o participa en les diferents activitats, a part dels representants. 
Les activitats realitzades en el casal no tindran un mínim de participants. 

3. Termini de presentació de documentació. 
Respecte al termini de presentació de les cartes i documents acreditatius i justificatius per 
a aquest concurs, seran vàlides les cartes i documents que es presenten a mes vençut de 
la realització de les diferents activitats mensuals, és a dir, s’haurà de presentar tota la 
documentació relativa a totes les activitats realitzades durant el transcurs d’un mes al 
mes següent, sense perjudici de les cartes ja presentades amb anterioritat de l’aprovació 
d’aquestes bases. 
Exemple: 

• ACTIVITATS MES DE JUNY 
o Paella 
o Visita artista faller 
o Playbacks 

• DATA DE PRESENTACIÓ: 
o Primer Dilluns de Juliol 

4. Modalitats d’entrega de documentació. 
Per tal de justificar la participació i organització d’una activitat fallera, cada comissió 
haurà d’entregar una carta en la qual s’exposen l’activitat, organització o participació de 
l’activitat i adjuntarà un document justificatiu de l’acte en qüestió mitjançant correu 
electrònic dirigit a jlfalaquas@gmail.com o mitjançant prova material entregada a la seu 
de JLF. 
La carta deurà contindre el següents punts: 

• Nom de la comissió. 

• Nom de l’activitat que s’organitza o es participa. 

• Data de l’activitat. 

• Nombre de participants. 

• Documents acreditatius com cartell de l’activitat, fotos, cartes de confirmació 
l’assistència o altres equivalents. 

5. Acceptació de les Bases. 
La participació en el concurs d’activitat fallera du a terme l’acceptació de les presents 
bases. Totes les activitats estaran subjectes la valoració de Junta Local Fallera d’Alaquàs. 
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