
REGLAMENT DE  LA CAVALCADA 

 

 

SI PRENEM COM A EXPOSICIÓ DE MOTIUS L´ARTICLE 74 AMB BASE 
JURÍDICA I IRREVOCABLE D´AQUEST REGLAMENT FEM EL PRESENT 
REGLAMENT: 
 

 

En la formació i desenvolupament d´aquesta  cavalcada es 

mantindrà, en tot, la seua  tradicional organització i es garantirà el normal 

compliment de totes aquelles normes que emanen de  JLF amb la finalitat 

d´aconseguir un eficaç desenvolupament d´aquesta. Junta Local Fallera 

podrà acceptar d´organismes públics o entitats privades, el patrocini del 

concurs, bé per mitjà  d´aportació econòmica per als premiats o bé per mitjà 

de l´entrega de regals en espècie. Junta Local Fallera estarà obligada a 

marcar las bases del concurs d´aquest acte.  

 

Junta Local Fallera designarà un Jurat qualificador, que estarà 

compost per un mínim de tres persones.   

 

El Jurat qualificador haurà de reunir-se per  efectuar el recompte  de 

les puntuacions davant la presència del Delegat que corresponga de JLF. 

Junta Local Fallera posarà a disposició de qualsevol faller la totalitat de les 

actes de puntuació, les quals seran realitzades per cadascun dels membres 

del Jurat ;identificats, com cal, amb nom i cognoms. Els components del 

Jurat  s´ ubicaran on JLF considerem oportú.  

 

 



 

Es tindrà en compte el comportament durant tot el recorregut, no 

s´adoptaran actituds, ni entrebancs que contribueixen al desmèrit d´esta, 

ací s´inclou estats de ebrietat manifesta. JLF té l´ obligació de fer complir 

este comportament decorós i podrà optar  per les mesures de repressió 

(retirar a la fallera o faller de l´acte), durant el desenvolupament d´aquesta. 

En el cas que açò es produirà, si la Comissió d´Incidències ho estima 

procedent per la seua gravetat, la falla participant en qüestió seria 

sancionada, comportant tot açò a més de la sanció corresponent de la 

pèrdua de la subvenció o premi en metàl·lic en cas que li corresponguera.  

Les Comissions de falla, seran responsables dels actes i crítiques que 

presenten en esta festa. JLF establirà les puntuacions reglamentades i 

premis ,i es tindrà en compte: Crítica, Ingeni, Figura, Grup i Carrossa. 

 

 

DE LES VOTACIONS 

Article 1er.-  Cada falla aportarà un jurat que serà ubicat al lloc 

assignat per Junta Local Fallera, este caldrà que puntuen únicament en la 

papereta oficial assignada per Junta Local Fallera i  serà signada SEMPRE pel 

jurat en el moment en  què per part del membre de Junta Local es 

requerisca que aquesta  siga tornada.  

En cas que alguna de les paperetes d´aquest jurat no siguen signades 

serà motiu de desqualificació de totes les puntuacions  d´aquest jurat, ja 

que no es podria provar fefaentment que les paperetes no signades foren 

vàlides i realitzades pel mateix jurat jutjador. 

 

 



 

Article 2n.- Cada falla puntuarà del 1 al numero determinat per criteri 

de puntuació segons este reglament (ambos inclusiu) a  la resta de falles 

que no siga la seua pròpia.  

 

Article 3r.- En cas de puntuar a la seua pròpia comissió un jurat, 

comportarà l’anul·lació completa de totes les puntuacions d´aquest jurat, 

però no l´expulsió del concurs de la seua falla ,ja que açò ocasionaria que 

per culpa d´un error dolorós o involuntari d´una persona comportaria a la 

desqualificació de tota una comissió ;perquè no seria proporcional     

 l´ errada a la pena a interposar d´expulsió.  

En este cas tampoc es pot procedir a desqualificar un jurat si la seua 

puntuació fóra molt diferent a la de la resta dels jurats designats ,ja que es 

ficaria en dubte la parcialitat d´aquest jurat i, per tant, s´incitaria a que la 

seua votació fóra similar a la dels seus companys coaccionant-lo d´esta 

manera a que la seua puntuació fóra idèntica a la de la resta 

independentment dels seus gustos. 

 

DE LES PUNTUACIONS 

 

Article 4t.- Es puntuarà de l´ 1 al 5 la figura, és a dir, l´originalitat en 

què es diferencien els Presidents i Falleres Majors respecte a la resta dels 

components. Estos han d´anar vestits amb la mateixa temàtica forma o 

manera, però de tal ingeni que es diferencien sense estridències d´allò que 

els done el  realçament.  

 

 



 

 

Article 5é.- Es puntuarà de l´1 al 5 la crítica de la falla si la porten, en 

esta crítica es valorarà la seua sàtira, la seua gràcia, la seua capacitat de 

crítica i de burla també  es tindrà  especial atenció als temes locals, ja que 

criden més l´atenció al públic en general. 

 

Article 6é.- Es puntuarà de l´ 1 al 10 la disfressa (ingeni) ,     

l’originalitat d´aquest, els materials utilitzats de forma ingeniosa i diferent 

al seu ús tradicional, el treball  que s´haja  invertit, la bellesa i el realçament 

i el seu  impacte visual. 

 

Article 7é.- La carrossa tindrà una puntuació de l´ 1 al 5, considerant-

la com << el  vehicle ornamentat en consonància i crítica >>. Es puntuarà el 

treball que s´haja invertit en ell, el seu impacte visual i la qualitat en el 

treball. 

 

Article 8é.- Es puntuarà de l´ 1 al 5 el decòrum, ordre, rectitud i 

formalitat en el moment de la desfilada. Es tindrà en compte el 

comportament al llarg del recorregut, no s´adoptaran actituds indecoroses, 

ni entrebancs que contribueixen al desmèrit d´aquesta, ací s´inclou estats 

de ebrietat manifesta, segons indica l´article 74 i açò serà causa d´expulsió 

automàtica de la cavalcada. 

 

 

 

 



 LES PENALITZACIONS 

 

Article 9é.- Es castigarà amb el descompte d´un terç de la penalització 

total a tota aquella comissió que realitzen actuacions indecoroses 

(ensenyar les parts darreres del cos humà, abaixar-se els  pantalons, fer " 

peinetes", i anàlegs, etc…) 

 

Per a aquest  punt a la papereta del jurat hi haurà una casella on 

indiquen que la comissió està realitzant activitats d´aquest tipus, si més de 

la meitat de les comissions marquen esta casella serà quan  s´aplicarà el 

descompte de penalització d´un terç que s´ha indicat al paràgraf anterior. 

 

Article 10é.- Quedarà eliminat del concurs la falla que visiblement i 

clara tinga fallers amb embriaguesa extrema o similars, a més també tinga 

actituds mal educades, però sobretot  si aquestes estan dirigides cap a  les 

autoritats o Falleres Majors d´Alzira, membres de Junta Local Fallera o els 

seus convidats. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

PRIMERA.- Tota decisió podrà ser apel·lada en primera i única 

instància sense ratificació d´assemblea de presidents, i sols serà acceptat 

aquest recurs si existeix prova en contrari als fets pel quals són sancionades 

les comissions, en cas contrari aquest no serà admès  por falta de proves. 

 

 

 



 

SEGONA.- En cas d´empat tindrà preferència en el premi els que més 

notes altes hagen obtingut a l´apartat d´ingeni (disfressa). De continuar 

l´empat aquells que més notes altes hagen obtingut   segons el que s´ha dit 

a l´apartat   de figura. 

 

TERCERA.- La decisió de desqualificació de comissió  vindrà 

fonamentada i signada per la delegació d´incidències, mentre que la de l 

eliminació d´un terç de la seua puntuació vindrà donada per la quantitat 

d´indicacions que vinguen donades per les votacions del jurat. En qualsevol 

dels dos casos açò serà ratificat per la comissió d´incidències i serà 

susceptible de revisió segons la transitòria primera. 

 

APROVACIÓ I SANCIÓ  DE LA PRESENT 

Aquest reglament queda aprovat per unanimitat del 100% dels 

assistents de l´assemblea de festes delegats als jurats competents per a 

jurats d´este concurs i té  validesa  des del dia i  data de la seua aprovació 

que baix s´indica. 

 

Alzira  21 de febrer de 2018.  

 

 

 

Vicente Sanmartin Vázquez                            Santiago Pérez Pellicer        

Vicepresident Jurídic                            Vicepresident de Festes 

 

 


