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Per al correcte desenvolupament de les cavalcades i de la seua agilitat i fer més 

atractiva aquesta per a tots els públics, es considera la següent proposta de 
l'Executiva de la Junta Local Fallera. 

1. Les comparses han d'estar 45 minuts abans del començament de l'acte en funció del 
seu ordre de desfilada. 

2. Una vegada començat l'acte, cap comissió podrà desfilar, pel mig del transcurs de 
l'acte, per acudir a la seua ubicació a l'eixida de l'acte. 

3. Una vegada començat l'acte, les comissions que acudeixen al seu lloc demarcat a 
l'eixida, ho farà sense fer sonar les seues bandes de música, per tal de no deslluir la 

cavalcada de la comissió que estiga fent la seua desfilada. 

4. El inici de la cavalcada estarà ubicat a l’avinguda de Selgas, a l'altura del “bingo los 

arcos”. 

5. Sols, un podrà ser el quadre a representar a tribuna, la resta haurà de fer una 

desfilada continuada i sense cap parada, ja que aquest serà motiu de puntuació 
negativa. 

6. Una vegada acabada la desfilada, la comissió no podrà detindre’s, obstaculitzant el 
pas de la següent comissió. 

7. El transcurs pel reial de la fira no podrà excedir els 12 minuts per comissió, l'excés 
d'aquest temps serà considerat puntuació negativa.  

8. Cadascuna de les comissions desfilarà a continuació de la que la precedeix, deixant 

un espai màxim de 10 metres entre cadascuna de les comissions. 

9. Fer parades innecessàries o distància excessiva entre quadres i amb la comissió 

anterior, podrà ser considerat puntuació negativa pel jurat. 

 

  



 

CAVALCADA DEL NINOT 
 
La JLF de Xàtiva convoca el concurs de la Cavalcada del Ninot amb les següents bases: 
 

Millor comparsa. 

 

1. Podran participar totes les comissions falleres de Xàtiva que així ho hagen comunicat 
abans de la realització del concurs en el plaç que indique la Junta Local Fallera, a 

través de la secretaria virtual de la Junta Local Fallera de Xàtiva, alçant-se acta del 
que les hagen presentat. 

2. S'atorgaran tres premis a les millors comparses.  

3. La Presidenta de la Junta Local Fallera escollirà un jurat compost per 3 persones, 

que hauran de complir els requisits de: NO ser de Xàtiva i no formar part de cap 
Comissió fallera de la ciutat de Xàtiva ni de la pròpia Junta Executiva. 

4. L’ordre de desfilada en la cavalcada, serà establert per la junta executiva i es 
comunicarà a les comissions en la primera reunió ordinària del mes de setembre. 

5. El jurat haurà de tenir en compte els següents conceptes: 

a. ORIGINALITAT, RITME I COMPRENSIÓ PER AL PÚBLIC. 

b. ACCIÓ O MOVIMENT DELS ACTUANTS. 

c. RITME DE L’ACTE. 

d. ESFORÇ DE PREPARACIÓ I QUALITAT DISFRESSES. 

A aquesta puntuació, es sumarà en la mateixa proporció, els següents aspectes. 

e. INTENCIÓ SATÍRICA. 

f. CRÍTICA LOCAL. 

El jurat per a aquestos aspectes han de ser 3 persones veïnes de Xàtiva, no pertànyer 

a cap comissió ni a la pròpia executiva. 

Es puntuarà cadascun dels apartats d'u(1) a deu punts(màxim 20) i es podrà repetir la 
màxima puntuació en qualsevol dels apartats. 

Açò serà considerat com a puntuació positiva. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Hi haurà una penalització, per cadascun d'aquests apartat: 
 

a) Utilització de begudes alcohòliques durant la desfilada. 
b) Incompliment de les normes d’organització de l’acte. 

c) Faltes d’ortografia en els rètols o cartells que s’utilitzen. 
d) La falta de respecte de cara als organitzadors ó al públic comportarà la 

desqualificació. 
e) L`intent de boicotejar l´acte serà motiu de desqualificació i fins i tot no 

participar l´any següent. 
f) No estar representada amb l’estendard propi de la comissió. 

 
Es puntuarà cadascun dels apartats de menys u(-1) a menys deu(-10) punts i es podrà 

repetir la màxima puntuació en qualsevol dels apartats. Açò serà considerat com a 
puntuació negativa. 

 
Denominarem puntuació total la suma de la positiva i la negativa. 
 

6. Si alguna comissió fera una parada de l´acte per qualsevol motiu, la organització 
podrà donar pas a la següent comissió. 

7. La comissió tindrà que donar una còpia de la crítica que es llisca al secretari/a, de la 
Junta executiva, amb una data límit marcada per Junta Local Fallera, per a ser 

entregada al respectiu jurat i que el mateix tinga el suficient temps per fer lectura 
de la mateixa. L’entrega es farà via correu electrónic a secretariajlfxativa@gmail.com 

maxím dijous antes de l’acte.    

8. Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases, seran 

resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

9. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases, així 

com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 

 
 

Millor grup escènic. 
 

1. S’atorgaran tres premis, per al  millor grup escènic. 

2. La Presidenta de la Junta Local Fallera escollirà un jurat compost per 3 persones, 

que hauran de complir els requisits de: NO ser de Xàtiva i no formar part de cap 
Comissió fallera de la ciutat de Xàtiva ni de la pròpia Junta Executiva. 

3. L’ordre de desfilada en la cavalcada, serà establert per la junta executiva 

4. Aquest grup estarà integrat dins de la comparsa de la seua comissió, 

5. El jurat sols puntuarà un grup escènic per comissió, per tant uns dies abans de la 
cavalcada comunicaran mitjançant escrit la crítica i una breu descripció de que 

consta el grup que va a  presentar-se. 

6. Aquest grup serà l’únic que farà la seua representació davant de la tribuna i els 

demés grups ho faran sense parar. 

7. Per donar aquest premi el jurat valorarà: 

a. ORIGINALITAT, RITME I COMPRENSIÓ PER AL PÚBLIC. 

b. ACCIÓ O MOVIMENT DELS ACTUANTS. 
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c. RITME DE L’ACTE. 

d. ESFORÇ DE PREPARACIÓ I QUALITAT DISFRESSES. 

A aquesta puntuació, es sumarà en la mateixa proporció, els següents aspectes 

e. INTENCIÓ SATÍRICA. 

f. CRÍTICA LOCAL. 

El jurat per a aquests aspectes han de ser 3 persones veïnes de Xàtiva, no pertànyer a 

cap comissió ni a la pròpia executiva. 

Es puntuarà cadascun dels apartats d'u (1) a deu punts(10) i es podrà repetir la màxima 

puntuació en qualsevol dels apartats. 
 

8. Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases, seran 
resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

9. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases, així 
com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 

10.La comissió tindrà que donar el nom i ordre de desfilada dins la mateixa comparsa. 
La comissió haurà de donar una còpia de la crítica que es llisca al secretari de la 

junta, amb una data límit marcada per Junta Local Fallera, per a ser entregada al 
respectiu jurat. L’entrega es farà via correu electronic a 

secretariajlfxativa@gmail.com maxím dijous antes de l’acte. 
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CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL 
 
La JLF de Xàtiva convoca el concurs de la Cavalcada del Ninot Infantil amb les següents 
bases: 
 
1. Podran participar totes les comissions falleres de Xàtiva que així ho hagen comunicat 

abans de la realització del concurs en el plaç que indique la Junta Local Fallera, a 
través de la secretaria virtual de la Junta Local Fallera de Xàtiva, alçant-se acta del 

que les hagen presentat. 

2. S'atorgaran tres premis a les millors comparses. 

3. Estarà dedicada tant pel que fa a les idees exposades com al seu desenvolupament 
al món infantil. 

4. El President de la Junta Local Fallera escollirá un jurat compost per 3 persones, que 
hauran de complir els requisits de: NO ser de Xàtiva i no formar part de cap Comissió 

fallera de la ciutat de Xàtiva ni de la pròpia Junta Executiva. 

5. L’ordre de desfilada en la cavalcada, serà establert per la junta executiva i es 
comunicarà a les comissions en la primera reunió ordinaria del mes de setembre. 

6. El jurat haurà de tenir en compte els següents conceptes: 

a. ORIGINALITAT, RITME I COMPRENSIÓ PER AL PÚBLIC. 

b. ACCIÓ O MOVIMENT DELS ACTUANTS. 

c. RITME DE L’ACTE. 

d. ESFORÇ DE PREPARACIÓ I QUALITAT DISFRESSES. 

e. INTENCIO PEDAGÓGICA 

f. TEMÀTICA DEL MÓN INFANTIL 

 

Sent el jurat, dels apartats e. i f. diferent de l’anterior i amb preferència de gent 

relacionada amb el món infantil. (professors, psicòlegs…) 

Es puntuarà cadascun dels apartats d'u (1) a deu punts(màxim 20) i es podrà repetir la 

màxima puntuació en qualsevol dels apartats. 
 

Hi haurà una PENALITZACIÓ per cadascun d’aquestos apartats: 
 

a. Utilització de begudes alcohòliques durant la desfilada. 

b. Incompliment de les normes d’organització de l’acte. 
c. Faltes d’ortografia en els rètols o cartells que s’utilitzen. 

d. La falta de respecte de cara als organitzadors ó al públic comportarà la 
desqualificació. 

e. L`intent de boicotejar l´acte serà motiu de desqualificació i fins i tot no 
participar l´any següent. 

f. No estar representada amb l’estendard propi de la comissió. 
 

7. Si alguna Comissió fera una parada de l´acte per qualsevol motiu i no pogueren o 
no volgueren continuar, els organitzadors donaran pas a la següent Comissió. 



 

8.  La comissió tindrà que donar una còpia de la crítica que es llisca al secretari, de la 
Junta executiva, amb una data límit marcada per Junta Local Fallera, per a ser 

entregada al respectiu jurat i que el mateix puga fer una lectura apropiada. L’entrega 
es farà al correu secretariajlfxativa@gmail.com maxím dijous antes de l’acte. 

9. Els fallers i falleres que acompanyen als infantils al llarg de la cavalcada hauran 
d’anar vestits amb roba tradicional valenciana o amb la roba identificativa de la seua 

comissió. 

10.Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases, seran 

resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

11.La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases, així 

com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 

 

Millor grup escènic 
 

1. Aquest grup estarà integrat dins de la comparsa de la seua comissió. 

2. El President de la Junta Local Fallera escollirà un jurat compost per 3 persones, que 

hauran de complir els requisits de: NO ser de Xàtiva i no formar part de cap Comissió 
fallera de la ciutat de Xàtiva ni de la pròpia Junta Executiva. 

3. El jurat sols puntuarà un grup escènic per comissió, per tant una setmana abans de 
la cavalcada comunicaran mitjans ant un xicotet escrit  la crítica i una breu descripció 
de que consta el grup que va a  presentar-se. 

4. Aquest grup serà l’únic que farà la seua representació davant de la tribuna i els 
demés grups ho faran sense parar 

5. Per donar aquest premi el jurat valorarà: 

6. El jurat haurà de tenir en compte els següents conceptes: 

a. ORIGINALITAT, RITME I COMPRENSIÓ PER AL PÚBLIC. 

b. ACCIÓ O MOVIMENT DELS ACTUANTS. 

c. RITME DE L’ACTE. 

d. ESFORÇ DE PREPARACIÓ I QUALITAT DISFRESSES. 

e. INTENCIÓ PEDAGÓGICA 

f. TEMÀTICA DEL MON INFANTIL 

 

Sent el  jurat, dels apartats e. i f. diferent de l’anterior i amb preferència de gent 

relacionada amb el món infantil. (profesors, psicólegs…) 

Es puntuarà cadascun dels apartats d'u (1) a deu punts(10) i es podrà repetir la màxima 
puntuació en qualsevol dels apartats. 

7. Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases, seran 
resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

8. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les seues bases, així 

com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 

9. La comissió tindrà que donar el nom i ordre de desfilada dins la mateixa comparsa. 

La comissió tindrà que donar una copia de la critica que es llisca al secretari, de la 
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Junta executiva, amb una data límit marcada per Junta Local Fallera, per a ser 
entregada al respectiu jurat i que el mateix puga fer una lectura apropiada. L’entrega 

es farà al correu secretariajlfxativa@gmail.com maxím dijous antes de l’acte. 
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