
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRÍTICA 



CRÍTICA FALLERA 
(NO REGULAT PER ESTATUTS) 

 
La Junta Local Fallera de Xàtiva convoca el Premi Crítica Fallera amb les següents 

bases: 
 

1. Aquest premi puntuarà la crítica fallera dins de les falles grans de la nostra ciutat. 

2. Serà puntuable la totalitat del monument. 

3. El jurat qualificador estarà composat per persones de lliure elecció del president de 
la Junta Local Fallera. Aquest jurat haurà d’estar format obligatòriament per tres 

persones, no pertànyer a cap comissió fallera de Xàtiva i tenir coneixements de 
valencià. Es puntuaran els apartats que es refereixen més endavant. 

4. El jurat puntuarà d’un (1) a deu (10) punts cadascun dels apartats considerats com 

a puntuables, podent-se repetir una mateixa puntuació entre dues o més falles, 
considerant-se així mateix el major dels punts la millor puntuació. 

5. Seran puntuables: 

a) FÀCIL COMPRENSIÓ 

b) TEMÀTICA FALLERA 

c) SÀTIRA FALLERA 
 

6. S’atorgaran tres banderins. 

7. Podran participar totes les comissions falleres de Xàtiva que així ho indiquen 
abans del plaç marcat per la Junta Local Fallera de Xàtiva, alçant-se acta del que 

les hagen presentat. 

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 



CRÍTICA LOCAL 
(NO REGULAT PER ESTATUTS) 

 
La Junta Local Fallera de Xàtiva convoca el Premi de Crítica Local amb les següents 

bases: 
 

1. Podran participar totes les comissions falleres de Xàtiva que així ho indiquen 

abans del plaç marcat per la Junta Local Fallera de Xàtiva, alçant-se acta del que 
les hagen presentat. 

2. S’atorgaran tres banderins. 

3. No es podrà donar empat entre dues o més falles, ja que en cas d’empat, el jurat 
haurà de fer segona votació per desfer-lo. 

4. Aquest jurat haurà d’estar format obligatòriament per tres persones, les quals han 

de ser veïns de Xàtiva, no pertànyer a cap comissió fallera i tenir coneixements de 
valencià. 

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

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

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