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FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL 
FESTA PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT. 

REGLAMENT DEL CONCURS DE PASDOBLE FALLER 
 
  

Amb l’ intenció d’un bon desenvolupament i una major igualtat entre les falles pel 
que fa a les puntuacions, es redacta este reglament 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 conjunt de músics  que formen 
el que s’anomena xaranga.  

 
 És per aquest motiu que la bases d’este reglament són per  aconseguir jutjar dins 
les mateixes condicions a les comissions participants, al temps que es fomenta la dignitat 
d ́un acte que forma part d ́una festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat i 
que, per tant, ha de tindre una variant artística, festiva  i sobretot cultural,  penalitzant  
a les comissions participants  que actuen en contra d'aquest esperit. 
 
 Aquest reglament es redacta com a norma que desenvolupa  l’article 74 “SEGON. 
EL PASDOBLE” del vigent Reglament Faller de la ciutat d'Alzira. 

    
 
Article 1r. El Concurs de pasdoble es defineix com un concurs en el què cada 

comissió fallera, que així ho desitge, realitzarà un ball coreogràfic amb música en directe, 
interpretada per  banda o “xaranga” durant el itinerari   que determine  l’assemblea de 
festes  de la JLF .  

 
 

          Article 2n. En la realització i interpretació del PASDOBLE es garantirà el normal 
compliment de totes aquelles normes que emanen de la Junta Local Fallera  amb la 
finalitat d’aconseguir un eficaç desenvolupament del concurs, especialment el 
compliment d'aquest reglament. 
 

Els itineraris, horaris i l‘organització seran fixats per la JLF d‘acord al Programa 
de Festes de JLF i a les circumstàncies del moment. 

 
 

Article 3r. La JLF designarà un Jurat qualificador, que estarà composat per un 
mínim de tres persones externes a les comissions falleres. El jurat qualificador rebrà de 
JLF una rúbrica de puntuacions prèviament consensuada amb les comissions falleres.  

 
Els components del jurat s‘ubicaran on JLF designe, amb llibertat de moviment per tot 
el trajecte per on discórrega el pasdoble.  
 

  
Article 4t.- Els membres del jurat haurà d‘estar presents durant tota la duraciò 

del Pasdoble i no es podran retirar sense motiu justificat, en aquest últim cas no podran 
atorgar qualificacions ni participar en la deliberació del jurat. 
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Cada membre del jurat haurà de puntuar únicament a la papereta oficial assignada 

per Junta Local Fallera i serà signada sempre pel mateix jurat designat.  
 
 
Article 5é. El Jurat qualificador haurà de 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. 

 
El jurat, una vegada finalitzat l'escrutini, entregarà l'acta del mateix a Secretària General 
de JLF que donarà fe del seu contingut i verificarà si alguna de les comissions té causa de 
penalització a resultes de les puntuacions del jurat, aplicant aquestes. 

 
 
Article 6é.-Secretaria General, una vegada tancada l'acta del concurs amb 

l'escrutini del jurat i l'aplicació de les penalitzacions al fet que pertocara, es posarà en 
coneixement del President i Vicepresident de Festes de JLF, aquest últim serà el 
responsable de la immediata comunicació a les comissions guanyadores. 
 
 Una vegada comunicat a les comissions guanyadores el resultat, es posarà en 
coneixement de totes les comissions, fallers i públic en general a través de les xarxes 
socials.  

 
 
Article 7é. La JLF posarà a disposició de qualsevol comissió que ho sol·licite en la 

primera reunió de JLF que se celebre,  la totalitat de les actes de la puntuació realitzades 
per cadascun dels membres del jurat identificats com cal amb el seu nom i cognoms. 

 
 
Article 8é. El Jurat tindrà en compte el comportament dels participants al llarg 

del recorregut, per tal de amonestar aquells  actes que pogueren contribuir al desmèrit 
d‘esta activitat i de la festa en general, incloent estats d ‘embriaguesa manifesta. 

 
 
Article 9é . Cada membre del jurat haurà de puntuar a totes i cadascuna de les 

comissions falleres participants en els següents apartats, en la forma que s'indica: 
 
A) Originalitat de la peça interpretada per la banda de música, es puntuarà d'1 a 

10 punts, tots dos inclusivament. 
 

B) Coordinació dels participants en la interpretació de la coreografia, es puntuarà 
d'1 a 10 punts, tots dos inclusivament. 

 
C) Les comissions tindran 3 minuts màxim, per tal de desenvolupar aquesta 

coreografia, davant del Jurat qualificador i de la plataforma itinerant de les 
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Falleres Majors d ́Alzira i les seues Corts d‘Honor, que es començarà a comptar  
des de l’inici del pas de la comissió major.  

 
D)  Originalitat, qualitat artística i dificultat de la coreografia, es puntuarà d'1 a 

10 punts, tots dos inclusivament. 
 
E)  Ordre, formalitat i decòrum al llarg del recorregut oficial, es puntuarà d'1 a 

10 punts, tots dos inclusivament. 
 

 
         Article 10é. La papereta de votació dels jurats disposarà de dues caselles per a 
cada comissió sota els següents epígrafs, en els quals aquests indicaran, si així ho 
consideren, que la comissió ha incorregut en alguna o totes dues d'aquestes infraccions: 
 
 - Incompliment indumentària. Es considerarà una infracció  si la comissió porta 
complements no autoritzats respecte a la indumentària. 
 
 - Actuació indecorosa. Es considerarà una infracció si la comissió realitza en la 
seua coreografia actuacions no concordes amb el decòrum i dignitat de l'acte. 
 
 
 Article 11é. Si la meitat dels jurats marquen respecte a alguna comissió una o les 
dues caselles de l'article anterior, aquesta serà penalitzada de la següent forma: 
 
 - Incompliment indumentària: Es descomptaran 40 punts del còmput total atorgat 
pel jurat, sent el resultat d'aquesta resta el que es tindrà en compte per a la classificació 
de la comissió en el concurs. 
  
 - Actuació indecorosa. Es descomptaran un terç dels punts del còmput total  
atorgat pel jurat, sent el resultat d'aquesta resta el que es tindrà en compte per a la 
classificació de la comissió en el concurs.  
 
 - Si una comissió és marcada en tots dos epígrafs serà desqualificada del concurs. 
 
 

Article 12é.Cada falla obtindrà una puntuació total que serà la suma dels epígrafs 
puntuats per tots i cadascun dels membres del jurat, d'acord amb els criteris de puntuació 
fixats en aquest reglament, una vegada aplicades les possibles penalitzacions del art. 
11é. 

 
 La classificació d'aquest concurs serà d'acord amb la puntuació total obtinguda per 
cada comissió, ordenades de major a menor puntuació. 

 
 Els premis seran tres (1r,2n,3r,).  
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 Article 13é.En cas d‘empat tindrà preferència en la classificació els que més 10 
hagen obtingut en tots i cadascun dels epígrafs puntuats pels jurats;  si continuara l’empat 
els que més 10 hagen obtingut en l'epígraf B) Coordinació dels participants en la 
interpretació de la coreografia;  si persistira l'empat es resoldrà a favor de la comissió 
que, successivament, tinga més 10 en els epígrafs C) Originalitat, qualitat artística i 
dificultat de la coreografia, D) Ordre, formalitat i decòrum al llarg del recorregut oficial 
i A) Originalitat de la peça interpretada per la banda de música. 
 
 Si es mantinguera la igualtat una vegada aplicada l'anterior regla es considerarà 
empat entre les comissions implicades, repartint-se entre elles a parts iguals, si n'hi 
haguera, els premis econòmics que corresponguen als llocs que ocuparien de no existir 
empat. 
 
 
 Article 14é. La JLF té l’obligació de fer complir el reglament i d'evitar 
comportaments indecorosos i pot optar per retirar de l'acte a la comissió o faller que 
incomplisca greument aquestes bases durant el desenvolupament d'aquest, sense 
perjudici de les possibles penalitzacions o sancions que, si escau, puguen determinar-se. 
 
 
  Article 15é.En el cas de produir-se actituds contràries al correcte 
desenvolupament del concurs, la Delegació d ́incidències, a pròpia iniciativa o per 
denúncia d'alguna comissió, si ho estima procedent obrirà expedient a la falla o faller 
causant i, prèvia al·legació d'aquests, prendrà la resolució que estime convenient, que 
pot comportar a més de sanció per a la comissió o fallers individualment, la pèrdua de la 
subvenció o premi en metàl•lic en el cas que li corresponguera. 
 
 
 Article 16é. Les puntuacions atorgades pels jurats són inapel·lables, excepte 
errors aritmètics. 
 
 
 Article 17é.-Les penalitzacions aplicades sobre la base d'aquest reglament podran 
ser apel·lades davant la Delegació d'Incidències de JLF, que resoldrà. 
 
 Si a resultes d'actuacions realitzades durant el concurs de pasdobles s'inicia 
expedient a tenor de l'article 15 d'aquestes bases, se substanciarà d'acord amb el 
Reglament Faller. 
 
      Alzira, 15 de febrer de 2022 
 
      Junta Local Fallera 
      Delegació de Festes 
 


