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MILLOR CARROSSA 
 

 
La JLF de Xàtiva convoca el Premi a les Millors Carrosses 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. Per atorgar aquests premis, la Presidenta de la Junta Local Fallera escollirà un jurat 
compost per tres 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. La comissió que la carrossa siga confeccionada per la comissió, haurà de comunicar-

ho a la primera assemblea del mes de setembre,  abans de confeccionar-la, indicant 
el lloc i les hores que estaran confeccionant-la,   per a que la JLF puga veure i donar 

fe que ha sigut en realitat confeccionada per la comissió i evitar així conflictes 
posteriors. Notificant el lloc i l’hora de la confecció. 

4. S'entenen per carrosses confeccionades per la comissió, aquelles en què els treballs 

estiguen realitzats pels membres pertanyents a la comissió, i que tots els elements 
de decoració siguen producte dels treballs dels mateixos, per a la qual cosa la Junta 

Local Fallera de Xàtiva establirà un control de verificació, comprovant que no 
existeixen irregularitats. Per a això, les falles que vulguen participar en carrossa 

elaborada deuran presentar en Junta Local Fallera el butlletí d'inscripció a través de 
la secretaria virtual de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 

5. La junta local fallera facilitarà a les comissions el llistat de les carrosses llogades i 
confeccionades per les comissions per al bon desenvolupament de l’acte. 

6. Les carrosses es puntuaran d’u (1) a deu punts(10) cadascun dels següents apartats, 

podent-se repetir qualsevol puntuació. 

a. Originalitat. 

b. Atreviment. 

c. Composició artística. 

 

7. El total de la puntuació serà la suma del resultat de tots els components del jurat. 

8. Si la carrossa és la mateixa en ambdues cavalcades, cada comissió deurà elegir en 
quina de les dos cavalcades participa la carrossa en el moment de la inscripció. 

9. En el cas que una comissió participe en les dues cavalcades en la mateixa tipologia, 
la junta local fallera entregarà al jurat totes les imatges de les carrosses de la 

cavalcada infantil o major per tal de valorar el grau d’igualtat entre elles. Sent este 
l’encarregat de desqualificar o no una carrossa. 

10. Tant les carrosses confeccionades per la comissió, com les llogades, hauran d'estar 
exposades el dia 4 de febrer a les 17:00 hores en l’Avinguda Selgas per a les 
grans i el 19 de febrer a les 10:00 hores per a les infantils. La ubicació de les 

carrosses serà segons l'orde d'eixida de la cavalcada i en el lloc indicat per esta Junta 
Local Fallera. 

11. Hi hauran 6 banderins com a premis: 1r, 2n i 3r premi millor carrossa de lloguer i 
1r,2n i 3r premi millor carrossa pròpia, tant en la cavalcada gran com en la infantil. 



12. Tota carrossa corresponent a la cavalcada gran, que no es trobe a les 17:00 hores 
en el lloc assignat, serà penalitzada amb 10 punts sobre el total de la 

puntuació i aquelles que no estiguen en el lloc assignat a 17:15h. Seran 
desqualificades. 

13. Tota carrossa corresponent a la cavalcada infantil, que no es trobe a les 10 hores en 

el lloc assignat, serà penalitzada amb 10 punts sobre el total de la puntuació 
i aquelles que no estiguen en el lloc assignat a 10:15. Seran desqualificades. 

14. Així mateix l’únic responsable de controlar l’hora d'arribada de les carrosses serà un 
membre de J.L.F. designat per a tal. 

15. La decisió del jurat serà inapel·lable, i per a qualsevol aclariment, serà Junta Local 

Fallera la que decideixca. 

16. 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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