
REGLAMENT DEL PASDOBLE 
 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Amb l´intenció d´un bon desenvolupament i una millor igualtat entre les falles 

pel que fa a les puntuacions, es realitzen estes bases amb l´esperit de no perdre 
l’essència inicial del pasdoble que en els seus inicis va ser creat  com a  part artística 
i combinada entre l´art i la seua  coordinació amb una banda musical o com es coneix 
a l´actualitat, una xaranga. 
 

És  per  aquest  motiu  que l´esperit el qual  regirà  estes  bases i  que regiran 
l´interpretació de la present serà l´igualtat entre les comissions, la penalització entre 
les falles que considerablement i de forma visiblement dolosa es vulguen puntuar al 
còmput total de les votacions, la dignitat d´un acte que forma part d´una festa 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que, per tant, ha de tindre una variant 
artística, divertida i sobretot cultural com és la música. 
 

Serà agafada com a base regreglamentàri l’article 74 SEGON. “DEL 
PASODOBLE” del V congres faller del 21 de novembre de 2017 i entrada en vigor 
el 20 de març del 2018 I que diu textualment; 
 

SEGON. DEL PASDOBLE 
 

El pasdoble es defineix com un concurs en el què cada comissió fallera,que 
així ho desitge, realitzarà un ball coreogràfic el qual serà reproduit pels carrers 
d´Alzira. 
 

Este acte haurà d´efectuar-se necessàriament durant la setmana fallera, 
entenent-se esta, per la  tradicional acceptació de la paraula. 
 

En la formació i  desenvolupament del PASDOBLE es mantindrà  en tots els 
seus aspectes la seua tradicional organització i es garantirà el normal compliment de 
totes aquelles normes que emanen de la JLF amb la finalitat d´aconseguir un eficaç 
desenvolupament d´esta. 
 

La JLF amb el consens de les comissions falleres estarà obligada a marcar las 
bases del concurs, les quals seran publicades amb una anterioritat de tres mesos a la 
celebració de l´acte. 
 

Els itineraris i l´organització seran fixats per la JLF junt al consens de les 
comissions falleres d´acord a les circumstàncies del moment. 
Els premis seran tres (1r,2n,3r,). 
 

La JLF designarà un Jurat qualificador, que estarà composat per un mínim de 
tres persones externes a les comissions falleres. El jurat qualificador haurà de rebre 



una formació prèvia i una rúbrica de puntuacions prèviament consensuada per les 
comissions falleres. 
 

El Jurat qualificador haurà reunir-se el mateix dia, una vegada haja finalitzat 
el PASDOBLE per tal   d´efectuar el recompte de les puntuacions davant la presència 
del Delegat que corresponga de la JLF, les comissions guanyadores rebran la 
notificació per part de JLF abans que finalitze el dia 19 de març. 
 

La JLF posarà  a disposició de qualsevol faller la totalitat de les actes de la 
puntuació realitzades por cadascun dels  membres del jurat  identificats com cal amb 
el seu nom  i  cognoms. 
 

Els components  del jurat s´ubicaran on  JLF estime oportú. El jurat haurà 
d´estar present durant tota la duració del Pasdoble i no es podran retirar sense motiu 
justificat. 
 

Es tindrà en compte el comportament al llarg del recorregut, no s´adoptaran 
actituds indecoroses, ni entrebancs   els quals   pogueren contribuir  al  desmèrit  
d´esta,   incloent  estats  d´embriaguesa manifesta. 

 
  La JLF té l´obligació de fer complir este comportament decorós i pot optar 
per les mesures de repressió (retirar a la fallera o faller de l´acte), durant el 
desenvolupament d´aquesta. 
 

En el  cas  de produir-se, si la Comissió  d´incidències ho estima procedent 
per la  seua gravetat, la falla participant en qüestió seria sancionada, i tot açò 
comportaria  a més de la sanció corresponent la pèrdua de la subvenció o premi en 
metàl•lic en  el cas que li corresponguera. 
 

La JLF posarà  a disposició de qualsevol faller la totalitat de les actes de la 
puntuació realitzades por cadascun dels  membres del jurat  identificats com cal amb 
el seu nom  i  cognoms. 
 
 

DE LES VOTACIONS 
 

Article 1er.-  Junta Local fallera designarà com a mínim tres jurats que serà 
ubicats al lloc  que la mateixa designe a tal efecte, (encara que tindran la potestat de 
poder  moure´s  pel   recorregut  per   tal  de   veure   el  desenvolupament d´aquest),    
el  jurat  haurà  de    puntuar  únicament  a  la  papereta  oficial assignada  per  Junta  
Local  Fallera  i  serà  signada   SEMPRE  pel  jurat  en  el moment  que  per  part  
del  membre  de  Junta  Local  es  demane  que  la papereta li siga tornada.  
 

En   el cas que alguna de les paperetes d´aquest jurat no haja sigut signada  
serà  motiu  de  desqualificació  de  totes  les  puntuacions  d´aquest jurat, ja que  no 
es podria provar fehacentment que les paperetes no signades foren  vàlides. 
 



Article 2n.- Cada falla puntuarà de l´1 al numero determinat per criteri de 
puntuació, segons este reglament (ambos inclusius). 
 

Article 3r.- Si la seua puntuació de un jurat fóra molt diferent a la de la resta  
dels jurats designats no afectaria a la validessa de dita papereta ,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  10  l’originalitat  de  la  peça  a interpretar  
per  la  banda  musical,  és    a  dir,  no  serà  la  mateixa  cosa,  l interpretació d´una 
peça de moda la qual  siga interpretada per la majoria de  les  falles  que  una  clàssica  
la  qual  s´haja  reinterpretat  per  la  banda musical.  
 

Article 5é.- Es puntuarà de l´ 1 al 10 la coordinació del ball entre els fallers a 
l´hora d´interpretar el ball en conjunt com  la seua coreografia en grup coordinant  el 
pas entre ells i formant figures. 
 

Les  comissions  tindran  3  minuts,  per  tal  de  desenvolupar  aquesta 
coreografia, parat davant del Jurat qualificador i de la plataforma itinerant de les 
Falleres Majors d´Alzira i les seues Corts d´Honor i es comptarà des del pas de la 
comissió major. 
 

Article 6é.- Es puntuarà de l´ 1 al 10 l´originalitat del ball i els seus 
moviments  així  com  de     la  seua  qualitat  artística  i  dificultat  en  els moviments 
que es notarà clarament als assajos realitzats prèviament. 
 

Article 7é.- Es puntuarà de l´ 1 al 10 el   decòrum, ordre, rectitud   i formalitat 
en el moment que suposen entre ball i ball. 
 
 

DE LES PENALITZACIONS 
 

Article 8é.- Es penalitzarà amb 50 punts de la totalitat del còmput de les  
votacions  si  la  comissió  portarà  algun  complement  no  autoritzat  pel reglament  
pel  que  fa  a  indumentària  (s´entén  flors,  ulleres  ornamentals, cigars, ventall 
ornamentals, etc….). S´indicarà    a    una    casella    en    la    papereta    corresponent    
este impediment i se li aplicarà a la comissió   la qual   tinga marcada la meitat més 
ú de la casella d´amonestació marcada.  
 

Article   9é.-   Es   penalitzarà   amb   el   descompte   d´un   terç   de   la 
penalització  total    a  tota  aquella  comissió  que  accentuen  a  les  seues coreografies 
o actuacions indecoroses i/o jocoses . 
 



Per  a  aquest    punt  a  la  papereta  del  jurat  tindrà  una  casella  on indiquen 
que la comissió està realitzant activitats d´aquest tipus, si més de la meitat de les 
jurats marquen esta casella serà quan s´ aplicarà el descompte de penalització d´un 
terç indicat al paràgraf anterior. 
 

Article 10é.- Quedarà eliminada del concurs la falla que visiblement i 
clarament tinga fallers ebris o similars dins del trajecte , a més també tinga actituds 
mal educades , les assenyalades a l´article  9é ,però si es dirigeixen cap a les  
autoritats o Falleres Majors d´Alzira,  així com a 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. Si continuarà l ´ empat els que més notes altes hagen obtingut 
segons allò que es reflexa als apartat cinquè i si persistirà el que més tinga també de 
l´ apartat  sisè del present reglament.  
 

TERCER.- 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 vindrà 
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  majoria  dels assistents de l´assemblea 
de festes delegats en els jurats competents per a jurats d´aquest concurs i té validesa 
des del dia i data  de la seua aprovació que baix s´indica. 
 
 

Alzira, 10 de Decembre de 2018. 
 
 
 
Vicente Sanmartin Vázquez                                           Santiago Pérez Pellicer 
 
 
 
Vicepresident Jurídic                                                       Vicepresident de Festes 


