
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONUMENTS 



MONUMENTS. 
 

 
 

1. El jurat qualificador de les falles estarà compost per 3 persones. Es puntuaran els 
apartats que es refereixen més endavant, sent informats dels aspectes a puntuar. El 
jurat NO ha de ser veí/na de Xàtiva, no pot pertànyer a cap Comissió fallera ni a la 
pròpia executiva. 

2. Aquest jurat qualificador haurà de, tenir el curs de jurat de monuments, 

organitzat per junta central fallera o pertànyer al gremi d’artistes fallers. 

3. Cap persona de la junta local fallera, llevat del secretari/a, sabrà en cap moment 

els noms dels Jurats. El nom dels mateixos, estarà escrit a una carta, rebuda amb 

certificat, que s’obrirà per part d’un notari, per donar fe, que el nombre de jurats es 

l’apropiat per al concurs. 

4. El mateix dia de celebració del concurs, el secretari/a, obrirà el sobre davant dels 

jurats, sent citats aquests, a les 8h del dia 16 de Març a la seu de la junta local 

fallera. 

5. Una vegada obert el sobre amb els noms, es farà un sorteig per designar que 

persona va a cada secció o monument gran o infantil. 

 

6. El jurat puntuarà d’ù a deu punts cadascun dels apartats considerats com 

puntuables i repetir una puntuació, considerant així mateix el major dels punts la 

millor puntuació. 

 

7. Seran puntuables: 
A. MODELATGE. 

 

B. ACABAMENT. 
 

C. PINTURA. 
 

D. MONUMENTALITAT. 
 

E. RISC. 
 

F. ORIGINALITAT. 
 

 



 

8. El conjunt de la puntuació obtinguda donarà lloc a la puntuació total aconseguida 

per la falla. El jurat podrà estimar com demèrit en una falla que hi haja objectes que 

no estiguin treballats per l’artista faller i formen part del monument. 

9. El jurat qualificador dels monuments grans i dels monuments infantils, seran dos 

jurats distints o no, escollits d’acord amb allò establert en aquest article. 

10. Els monuments de totes les Comissions, hauran d’estar finalment plantats, a les 

08:00 hores del dia 16 de Març. A partir d’eixa hora els distints jurats qualificadors 

podran passar a puntuar. Si el monument no està plantat a l’hora i dia establert, no 

implicarà la seua desqualificació. El jurat puntuarà el monument tal i com estigi en 

el moment que passa a puntuar. 


