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CAPÍTOL I: ELECCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Art. I.1. Junta Electoral
La Junta Electoral serà l’òrgan que dirigirà tot el procés electoral en cas d’eleccions a Junta
de Govern de la Federació i serà competent per a resoldre totes les qüestions i incidents que
pogueren produir-se abans, durant o després de les eleccions, vetlant en tot moment per la puresa i
legitimitat de les mateixes.
Art. I.2. Convocatòria d’Eleccions
La convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària en què haja d'elegir-se la Junta de
Govern, s’efectuarà amb trenta dies d’antelació a la celebració de la mateixa, establint-se la
mateixa, de forma obligatòria, en diumenge. Amb esta convocatòria s’iniciarà el procés electoral.
Al llarg de tot el procés electoral la Junta de Govern mantindrà les seues funcions i competències
íntegres, de forma temporal i provisional fins a la proclamació provisional d’una nova Junta de
Govern. En eixe moment la Junta de Govern ixent, passarà a ser-ho en funcions, fins a la
proclamació definitiva de la Junta de Govern entrant.
En la convocatòria s’expressarà l’ordre del dia de l’assemblea, figurant com a únic punt la
celebració de les eleccions i assenyalant l’hora exacta d’inici de les votacions.
En tot el procés electoral el còmput de terminis es considera en dies naturals.
Art. I.3. Nomenament i composició de la Junta Electoral
Estarà formada per cinc “festers” pertanyents cadascun a una associació membre de la
Federació diferent (Filà), i seran anomenats per la Junta de Govern.
La Junta Electoral estarà constituïda per un President, un Secretari i tres vocals i es
constituirà, amb caràcter urgent, tan prompte es procedisca a la designació dels seus integrants per
la Junta de Govern.
Entre els cinc “festers” designats l’exercici de President correspondrà al “fester” de major
edat i el de Secretari al “fester” de menor edat (sempre major d’edat, es a dir, 18 anys complits). En
les seues tasques seran auxiliats, si és procedent i per iniciativa pròpia dels mateixos, per l’assessor
jurídic.
L’exercici d’estos càrrecs serà obligatori, podent excusar-se per causa major justificada.
Art. I.4. Confecció del cens electoral
D’acord amb el que estableixen els Estatuts, el cens a utilitzar, serà l’últim utilitzat en les
Festes de Moros i Cristians immediatament anteriors a la celebració de l’Assemblea General
Extraordinària.
La Junta de Govern, proporcionarà el cens a la Junta Electoral, per a la determinació
definitiva del nombre de compromissaris que exercitaran el dret de vot en el procés electoral.
Una vegada diligenciat la totalitat del cens electoral de majors de 18 anys i la determinació
preliminar, en funció del mateix, del nombre de compromissaris per cada “Filà” per la pròpia Junta
Electoral, passarà a ser públic, havent d’estar exposat, per un termini de deu dies, en els locals de
cada “Filà”. Este cens es publicarà amb vint dies d’antelació a la celebració de les eleccions.
Fins eixa data els “festers” podran fer les reclamacions oportunes, tenint la Junta Electoral la
facultat de decisió sobre la procedència o no de les mateixes, i si és el cas, procedint a les pertinents
rectificacions. Si no haguera reclamacions, el cens i la determinació del nombre de compromissaris
passarien a ser definitius.
La designació concreta dels compromissaris és competència i responsabilitat de les
associacions (Filades) membres de la Federació. Esta designació dels compromissaris es realitzarà
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per escrit i s’entregarà, com a màxim, a la Junta Electoral, nou dies abans a la celebració de les
votacions. La no presentació en el termini indicat donarà lloc a la pèrdua del dret de vot.
Esquema procés electoral
30 dies abans 20 dies abans 15 dies abans 14 dies abans 10 dies abans
Convocatòria Publicació
Eleccions
cens número

Data límit
presentació
compromissaris candidatures

Junta Govern

Junta
Electoral

Filades

Proclamació
provisional
candidatures

Junta
Electoral

Data límit
objeccions
proclamació
provisional
candidatures
Filades

9 dies abans
Proclamació
definitiva
candidatures

Junta
Electoral

9 dies abans
Presentació
noms

Diumenge
Eleccions

compromissaris

Filades

Art. I.5. Presentació de candidatures
El termini per a la presentació de candidatures a Junta de Govern, serà el comprés des de
l’endemà de la convocatòria d’eleccions per la Junta de Govern, fins a les vint-i-quatre hores del
quinzè dia des d’eixa convocatòria.
La candidatura a Junta de Govern, haurà de ser presentada per escrit dirigit a la Junta de
Govern. En este escrit haurà de figurar una relació de persones físiques que seran els futurs
components de la Junta de Govern.
Tots els candidats hauran de ser majors d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar
incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. A més d’estar inscrit en
l’últim cens utilitzat en les Festes de Moros i Cristians immediatament anteriors a la celebració de
l’Assemblea General Extraordinària.
El nombre de persones que haurà de figurar en la candidatura estarà, d’acord amb el que
estableixen els Estatuts. L'escrit anterior s’haurà d’acompanyar amb les fotocòpies de tots els
documents nacionals d’identitat de les persones que figuren en la candidatura.
Art. I.6. Proclamació de candidatures
La documentació aportada per cada candidatura serà examinada per la Junta Electoral que
necessàriament haurà de reunir-se el dia setzè del procés electoral per a proclamar provisionalment
les candidatures que vàlidament concorregueren a les eleccions i per a rebutjar aquelles
candidatures presentades amb defectes o omissions.
Tant de l’admissió com del rebuig de candidatures s’haurà de donar oportú coneixement als
interessats perquè formulen les objeccions oportunes en un termini de quatre dies des de la
proclamació provisional. Transcorregut este termini, en el cas que haguera reclamacions, tornarà a
reunir-se la Junta Electoral, la qual, decidirà de forma inapel·lable, sobre l’admissió o no admissió
de les objeccions formulades sobre les candidatures provisionals passant a ser definitives.
Art. I.7. Constitució de la Mesa Electoral
El diumenge assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General extraordinària en què es
procediran a les eleccions de la Junta de Govern, la Junta Electoral passarà a realitzar les funcions
de Mesa Electoral única.
El President de la Junta Electoral, en este moment, serà l’encarregat de dirigir la votació en
la Mesa, sent la màxima autoritat en la mateixa des que es comence la votació fins que se signe
l’acta d’escrutini, estant assessorat, si fóra necessari per l’Assessor Jurídic. El Secretari, serà
l’encarregat de comprovar en la llista del cens d’electors que els compromissaris estan inclosos en
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la llista de votants. Un dels tres vocals de la Junta Electoral serà l’encarregat de confeccionar la
llista nominal de votants.
Art. I.8. Interventors
Cada una de les candidatures definitives podrà anomenar un interventor de la candidatura en
la Mesa Electoral constituïda. La funció d’este interventor serà la de vetlar per la puresa de la
votació, podent fer a la mesa electoral quantes observacions crega convenient d’acord amb el que
disposa este Reglament i els Estatuts, havent de ser el President de la Mesa qui resolga les
observacions plantejades pels interventors. Els interventors també signaran l’acta d’escrutini tenint
dret a què es consigne en ella les observacions o inconvenients que no hagueren sigut admesos pel
President.
Per a l’admissió dels interventors en la mesa electoral serà necessari que el candidat a
President els confeccione una autorització escrita en este sentit. Esta autorització haurà de ser
presentada a la Mesa Electoral i s’adjuntarà a l’acta d’escrutini com a prova de la validesa del
nomenament.
Art. I.9. Mecànica de la votació
Perquè la votació puga iniciar-se haurà de trobar-se constituïda prèviament la Mesa
Electoral, estant coberts tots els seus càrrecs.
En el moment de la constitució, amb la designació dels compromissaris per les diferents
associacions, “Filades”, s'anunciarà el cens definitiu d’electors a utilitzar en la votació.
El President de la mesa donarà començament a la votació, l’elector mostrarà la seua
acreditació personal (DNI, Passaport o Permís de conduir) al Secretari, el qual comprovarà la seua
inclusió o no en el cens del votant; si es troba en el cens, un dels vocals anotarà les dades de
l’elector en la llista nominal de votants i finalment l’elector entregarà el seu vot, al President de la
Mesa que serà qui ho introduïsca en l’urna.
Art. I.10. Paperetes per a la votació
Les paperetes per a la votació seran totes iguals i seran editades per la Junta Electoral en
número idèntic i suficient per cada candidatura tenint en compte el cens de compromissaris.
Estes paperetes hauran d’anar impreses en color negre, en les mateixes figuraran, amb lletres
prou llegibles, els noms i cognoms de tots els integrants de la candidatura, sent encapçalades les
mateixes pel candidat a President.
Junt amb les candidatures nominals, també es confeccionarà una candidatura en blanc per al
seu possible ús en les eleccions.
Art. I.11. Horari de votació
Una vegada constituïda la mesa electoral, es procedirà a l’inici de la votació. Finalitzant la
mateixa una vegada hagen votat tots els compromissaris presents.
Art. I.12. Escrutini
Finalitzada la votació es procedirà a l’escrutini de les votacions.
El President de la Mesa tindrà les facultats de resoldre aquelles qüestions que pogueren
plantejar-se i no estigueren previstes en el present Reglament.
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Art. I.13. Acta d’escrutini
Una vegada finalitzat l’escrutini s’alçarà acta de la votació i de l’escrutini obtingut en la
mateixa. Així mateix en l'anomenada acta es consignaran les anomalies, irregularitats o
observacions que, bé la mesa o bé qualsevol dels interventors hagueren de formular.
L’acta haurà de ser firmada pels membres de la mesa i pels interventors, si és el cas.
Art. I.14. Proclamació i publicitat de resultats
Finalitzada l’acta anterior, es faran públics els resultats de les votacions per la Junta
Electoral, proclamant-se provisionalment la Candidatura guanyadora i facilitant-se còpia de
l'anomenada acta a totes les Associacions pertanyents a la Federació. Des d’eixe moment i fins a set
dies posteriors s’admetran quantes reclamacions s’estimen convenients davant de la Junta Electoral.
Finalitzat este termini, la Junta Electoral es pronunciarà per escrit sobre les mateixes admetent o no,
les reclamacions efectuades i adoptant quantes decisions considere oportunes, inclosa la de repetir
tot el procés electoral, per a vetlar per la puresa, integritat i legalitat de tot el procés electoral.
En cas de no presentar-se reclamacions, la proclamació provisional de la candidatura
guanyadora passarà a definitiva de forma automàtica.
En este moment quedaran expedites les possibles reclamacions en via judicial.
CAPÍTOL II. COMISSIONS
La Junta de Govern, en compliment dels Estatuts, crearà les comissions que aquest li
encomana, així com aquelles que estime necessaris per al desenvolupament de les seues funcions.
En aquestes comissions regirà el principi d'equitat i màxima participació de les Associacions
membres de la Federació.
Art. II.1. Comissions de treball
Els membres de la Junta de Govern presidiran les comissions que la pròpia Junta acorde
constituir, a fi de delegar en elles la preparació de determinats actes o activitats.
Formaran part d'aquestes comissions el nombre de vocals que acorde la Junta de Govern, a
proposta dels respectius Presidents de les comissions de treball.
Les propostes de les Comissions de Treball hauran de ser ratificades per la Junta de Govern.
Art. II.2. Comissió de Primers Trons
La Comissió de Primers Trons és un òrgan consultiu de la Federació encarregat de gestionar
els assumptes de la pólvora i arcabussos.
Estarà formada com a mínim per cada un dels Primers Trons de cada Filà i un representant
de la Junta de Govern que exercirà com a president de la comissió.
Les propostes de la Comissió de Primers Trons hauran de ser ratificades per la Junta de
Govern.
Art. II.3. Comissió instructora-sancionadora
La Comissió instructora-sancionadora serà l’òrgan encarregat de tramitar i instruir els
expedients sancionadors que pogueren produir-se.
La Junta de Govern de la Federació designarà com a mínim a 5 persones, dos del bàndol
moro, dos del bàndol cristià i un representant de la Junta de Govern que exercirà com a president de
la comissió, estes persones no podran exercir cap altre càrrec en la Federació i hauran de ser totes
de “filades” diferents. Si es designen més persones en aquesta comissió, es guardarà sempre la
mateixa proporció entre bàndols.
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Els requisits que han de complir les persones que formen part de la comissió instructorasancionadora són pertànyer a alguna de les associacions membres de la “FEDERACIÓ DE MOROS
I CRISTIANS d’OLIVA” durant un període mínim de cinc anys i haver exercit algun càrrec
directiu en la seua “Filà”.
Els membres de la comissió només podran exercir durant el període de mandat de la Junta
de Govern que els designa i com a màxim un període de sis anys consecutius.
Les propostes de la Comissió instructora-sancionadora hauran de ser ratificades per la Junta
de Govern.
CAPÍTOL III. DISTINCIONS HONORÀRIES
Art. III.1. Distincions honoràries
La Junta de Govern de la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS d’OLIVA” podrà
atorgar les següents distincions honoràries:
a) “President d’Honor”
b) “Fester d’Honor”
c) Distinció
El nombre màxim de “President d’Honor” que podran anomenar-se per cada mandat de la
Junta de Govern serà d’un i el de “Fester d’Honor” podran ser de quatre, si bé estos límits no es
prendran en consideració en cas de concedir-se estes distincions a títol pòstum.
Per a optar a la distinció de “President d’Honor” hauran de concórrer les condicions
mínimes següents:
1) Pertànyer a la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA” com
“fester”
d’una de les seus “Filades” associades durant un període mínim de deu anys i haver
exercit càrrecs directius tant en la “Filà”, com en la Junta de Govern.
2) Tindre un historial impecable sent persona i fester especialment honorable.
3) Reunir mèrits destacats en la seua actuació com a fester i dedicació a les festes de
Moros i Cristians d’Oliva tals que les eleve, dignifique i prestigie, havent-se significat a més
de manera destacada en la seua tasca dins de la seua “Filà” i dins de la pròpia Federació com
a càrrec directiu.
Per a optar a la distinció de “Fester d’Honor”, hauran de concórrer les mateixes condicions
exigides per a “President d’Honor” a excepció de l’ocupació de càrrecs directius i antiguitats exigits
en el condicionant 1) del paràgraf anterior.
Se li podrà donar una distinció a la persona no festera o entitat que contribuïsca pel bé de la
festa.
Art. III.2. Procediment d’elecció i imposició
La Junta de Govern, proposarà prèviament el candidat o candidats a les esmentades
distincions a la Junta General per a la seua pertinent valoració, ja siga en sessió ordinària o
extraordinària.
La Junta de Govern serà l’encarregada d’elaborar un expedient de mèrits del candidat
proposat per a la seua exposició i defensa en la Junta General.
La Junta General emetrà una valoració per votació. Estimant com a favorable la seua
valoració quan s’adopte per 2/3 de les associacions representades en la Junta General. Aquesta
valoració no es vinculant però ratificarà o no la decisió de la Junta de Govern.
Si la Junta de Govern ho considerà oportú, la imposició de distinció honorària s’efectuarà
en l'acte de “Nomenament càrrecs festers mig any”.
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Les diferents distincions honoràries aniran numerades successivament, registrant-se en un
llibre per a este efecte, on constarà el número, nom del guardonat i data de la seua concessió, sent
responsable dels mateixos el Secretari de la Junta de Govern.
Art. III.3. Drets de les distincions honoràries
Per cada una de les distincions honoràries s’efectuarà un diploma acreditatiu o semblant que
es farà entrega al guardonat en l’acte d’imposició.
Per a les distincions de “President d’Honor” es farà entrega, a més a més, d'un record de la
Federació.
A més a més, seran convidats anualment, als actes que organitze i determine la Junta de
Govern guardant les deferències que les distincions mereixen.
CAPÍTOL IV: REQUISITS INCORPORACIÓ NOVA FILÀ
Art. IV.1. “Filades” de nova creació
Quan els membres d’una associació de nova creació, es a dir, “Filà”, vulguen formar part
com a associats de la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”, hauran de sol·licitarho per escrit dirigit al President, el qual donarà compte, en primer lloc, a la Junta de Govern i,
després, ho comunicarà, també per escrit, a cada una de les associacions integrades en la Federació
per mitjà dels seus “Presidents de Filà”, convocant-los a una Junta General perquè en la mateixa
s’estudie la sol·licitud presentada, havent de resoldre sobre l’admissió o no admissió de la nova
associació en el termini d’un mes des del dia de celebració de la convocatòria.
La sol·licitud haurà de presentar-se en el període comprés entre el dia u de setembre i quinze
de novembre de cada any, per la qual cosa no seran admeses les presentades fora del termini indicat.
La decisió adoptada per la Junta General haurà de ser ratificada per l'Assemblea General en
el termini de dos mesos a comptar de la data en què s’adopte aquella.
L’acord que adopte l’Assemblea General serà comunicat per escrit als sol·licitants indicantlos en el mateix que, en cas de ser admesos adquireixen la qualitat d’associats, si bé supeditada que
complisquen les obligacions econòmiques que per a això estableix el present Reglament i, en cas de
no ser admesos, se’ls farà saber els motius que fonamenten esta decisió.
El Secretari de la Federació, una vegada que s’hagen complit tots els requisits estatutaris per
a adquirir la qualitat d’associat, estendrà una diligència en què es farà constar que els nous
associats, en quant a “Filà” de nova creació, han sigut inscrits en el Llibre corresponent.
Art. IV.2. Contingut sol·licitud pertinença.
La sol·licitud per a formar part com associats de la “FEDERACIÓ DE MOROS I
CRISTIANS D’OLIVA” a què es referix l’article anterior, haurà de contindre:
Un escrit firmat per un mínim de 40 persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar,
degudament identificades, comprometent-se totes elles a formar part de la nova “Filà”; en eixe
escrit figurarà el nom de la nova “Filà” i un dibuix a color, original, de la indumentària festera
(vestit fester i de gala) i del banderí de la futura “Filà”, amb vista davantera i posterior d’ambdós,
així com una descripció escrita, indicant les teles utilitzades, la utilització de brodats o estampats,
metalls, pells i quanta informació no quede reflectida suficientment en els dibuixos.
El nom de la “Filà”, la indumentària i el banderí no podran ser coincidents, ni donar lloc a
confusió amb els d’altres “Filades” ja existents, havent d’ajustar-se els anomenats elements el
màxim possible a l’època històrica en què s'ambienten les Festes i al bàndol a què pertanyen.
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A fi d’aconseguir-se l’equilibri entre el número de “Filades” adscrites al bàndol moro i
cristià, la “Filà” de nova creació haurà de pertànyer al bàndol en què existisca menor nombre de
“Filades”, però si en el moment de la seua sol·licitud hi ha equilibri entre els dos bàndols, la nova
“Filà” serà obligatòriament formada en el bàndol amb menor cens de festers per tal de prioritzar
l'equilibri de festers. Les filades ja existents que no arriben al mínim de components que exigeix el
reglament per a la creació d’una nova filada, no comptabilitzaran per a l’equilibri de bàndols. Tot
considerant que poden ser fins a dos filades noves consecutives del mateix bàndol.
S’estableix un màxim de 8 Filades de cada bàndol per tal de primar l’engrossament de les Filades
existents a l’aparició de noves. Le Filades del bàndol que pel seu nombre de membres (menys de
40) no comptabilitzen per a l’equilibri esmentat anteriorment no podran superar el límit de 8 en
total en cap cas. En cas d’arribar al màxim de 8 Filades d’un dels bàndols i que el nombre de
membres d’eixe bàndol siga considerablement inferior els nous candidats hauran d’enfortir
necessàriament Filades d’aquest bàndol menys nombrós, és a dir hauran de fer-se festers de Filades
ja existents.
La “Filà” de nova creació haurà de presentar un aval bancari de 3000€, en el mateix moment
que sol·licite la seua pertinença a la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”.
En el moment de l’acceptació de la nova “Filà”, aquest aval es farà efectiu en el compte de
la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”, com a quota de pertinença a la
Federació.
La Junta de Govern només tornarà aquesta quantitat a la “Filà” de nova creació sempre que
ostente el seu primer càrrec fester; en eixe mateix any i sobretot abans del 30 d'abril. Aquesta
quantitat és totalment independent d'aquella que es puga rebre com a subvenció de la mateixa
Federació per ostentar càrrec fester.
Si la sol·licitud d’inscripció de la nova “Filà” és aprovada, esta haurà de prendre part activa
en tots els actes de la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”
Es dóna per suposat, que a més de tots aquests requisits, tota associació de nova creació
haurà d'acollir-se prèviament a tot allò que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació i la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat,
d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL V. ELECCIÓ FILÀ CAPITANA
Art. V.1. Elecció Filà Capitana
L’ordre que se segueix en elecció de la Filà Capitana es du a terme per mitjà d’un sistema de
rotació. L'ordre actual és:
Bàndol Cristià

Bàndol Moro

Masers

Taifes

Pirates

Mudèjars

Contrabandistes

Moriscos

Corsaris

Tuareg

Jaume I

Marràqueix

Mosqueters (Capitana)

Almoràvits (Capitana)
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De manera que la “filà” que és capitana enguany, l’any següent serà la penúltima, mentre
que la “filà” que enguany obri el bàndol, l’any següent serà l’última i per tant “filà” capitana. En cas
que una nova “filà” s’incorpore a la festa es col·locaria al seu bàndol just davant la “filà” capitana
de l’any en curs.
CAPÍTOL VI. ELECCIÓ DEL PREGONER I DIRECTOR DE BANDES
Art. VI.1. Elecció del Pregoner
Les filades capitanes corresponents d'eixe any podran proposar una persona candidata per a
ostentar el càrrec de Pregoner. L’elecció haurà de prendre’s abans del 30 d'abril, per la qual cosa les
capitanies hauran de donar un candidat a la Junta de Govern abans d'eixa data. Si les filades
capitanes no arriben a un acord entre elles, la Junta de Govern s’encarregarà de l’elecció del
Pregoner de les Festes.
La persona proposada haurà de ser ratificada per la Junta de Govern i comunicada a la Junta
General.
Art. VI.2. Elecció del Director de Bandes
Les filades capitanes corresponents d'eixe any podran proposar una persona candidata per a
ostentar el càrrec de Director de Bandes, encarregat de la direcció de l’obra que dóna inici a la
setmana festera, el pasdoble “Oliva 1990”. L’elecció haurà de prendre’s abans del 30 d'abril, per la
qual cosa les capitanies hauran de donar un candidat a la Junta de Govern abans d'eixa data. Si les
filades capitanes no arriben a un acord entre elles, la Junta de Govern s’encarregarà de l’elecció del
Director de Bandes.
La persona proposada haurà de ser ratificada per la Junta de Govern i comunicada a la Junta
General.
CAPÍTOL VII. INDUMENTÀRIA FESTERA I FIGURES DE LA FESTA
La indumentària és el conjunt d'induments (vestidures), és a dir, és el nom genèric de tota
mena de peces que s'usen per a vestir. Inclou les lligadures (de qualsevol material, sense excloure
els cascos metàl·lics); la roba; el calçat; els complements (per exemple, el guant i el cinturó) i
ornaments (com ara les joies); etc., etc.
Així doncs, la indumentària festera és mes important del que creiem, és la carta de
presentació davant els “no festers”, i el que identifica a cadascuna de les filades i bàndols. Dins de
la indumentària festera es distingeixen principalment dos tipus de vestits:
- Vestit gala o oficial: és el que cada filà llueix en les entrades i als actes estipulats.
- Vestit fester: és el vestit que normalment porten a diari els festers en cadascuna de les
filades.
Art. VII.1. Vestit fester
S'estableixen com a referència alguns dels signes distintius de cadascuna de les associacions
(filades) existents actualment. Encara que es fixa un periòde de transició, fins la pròxima revisió
general d'aquest reglament, per tal d'establir un únic vestit fester per filada.
-Almoràvits: Gel·laba de color groc amb bordat negres.
-Contrabandistes. Esta Filà té dos tipus de vestit fester:
Botes campestres, pantalons negres, faixí verd, camisa blanca i mocador verd al cap.
Botes campestres, falda marró, brusa beig, faixí i mocador al cap.
-Corsaris: Gel·laba curta de color gris sense mànegues amb l’escut de la Filà en el pit.
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-Jaume I: Cota d’armes de color blau fosc amb detalls d’imitació a la cota de malla, en el pit
porten l’escut de la Filà.
-Marràqueix. Esta Filà té dos tipus de vestit fester:
Gel·laba blanca amb rivets de color blau.
Pantalons bombatxos blaus, faixí roig i camisa sense mànegues groga.
-Masers: Espardenyes de llaurador, camisa, pantaló o falda en cru, faixí i mocador en ocre.
-Moriscos: Gel·laba verda amb una franja blanca al mig.
-Mosqueters: Cota d’armes de color roig amb rivets daurats i blancs en el pit porten l’escut
de la Filà.
-Mudèjars. Esta Filà té tres tipus de vestit fester:
Gel·laba roja amb rivets blancs.
Gel·laba amb franges blanques i roges.
Gel·laba amb franges roges, blanques i negres.
-Pirates: Pantaló, faixí roig i camiseta a ratlles roges i blanques.
-Taifes: Gel·laba negra amb rivets grocs.
-Tuareg: Gel·laba de color blau o verd a ratlles.
Art. VII.2. Figures de la festa
La Festa “DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA” esta representada per una sèrie de figures
que s'anomenen a continuació:
-Capità bàndol cristià.
-Capità bàndol moro.
-Ambaixador bàndol cristià.
-Ambaixador bàndol moro.
-Banderer de la Federació.
-Banderers de cadascuna de les filades.
-Primers Trons de cadascuna de les filades.
Les figures de Capitans i Ambaixadors s'han de presentar a la Junta de Govern 60 dies abans
del mig any, mentre que la resta de figures es presentaràn abans del 30 d'Abril.
Art. VII.3. Característiques i requisits de les figures de la Festa
CAPITÀ:
És la personalitat que simbolitza el cap o cabdill del bàndol a què representa. Seran
anomenats u per cada bàndol i ocuparan llocs preferents en tots els actes, tant de festes com
relacionats als mateixos.
Les “filades” que ostenten el càrrec de Capità l’any en curs, proporcionaran les referències
necessàries a la Federació de Moros i Cristians d’Oliva de la persona designada per al càrrec a fi de
facilitar la seua inclusió en els mitjans de comunicació habituals, així com en el desenvolupament
dels actes organitzats per la Federació en què participen els càrrecs.
La figura del Capità és imprescindible i ineludible per part de la “filà” a la qual corresponga
exercir el càrrec de Capità, així com el desenvolupament de totes les obligacions que comporte
l'anomenat càrrec, tant en la participació de les festes com de la resta d’actes.
La figura del Capità serà única i exclusiva, i només podrà ser substituïda per causa
justificada i previ avís a la Federació.
El Capità haurà de tindre com a mínim 25 anys i tindre un currículum fester en concordança
al que el seu càrrec simbolitza.
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AMBAIXADOR:
És la persona que interpreta o declama l’Ambaixada. Seran anomenats u per cada bàndol i
ocuparan llocs preferents en tots els actes, tant de festes com relacionats als mateixos.
L’Ambaixador haurà de tindre com a mínim 18 anys i tindre un currículum fester en
concordança al que el seu càrrec simbolitza.
BANDERER DE LA FEDERACIÓ:
És la persona que s’encarrega de representar a la Federació de Moros i Cristians d’Oliva”.
Serà anomenat un cada any, alternant-se el bàndol d'entre les dues filades capitanes, és a dir,
un any pertanyerà al bàndol cristià i l'altre al bàndol moro. Ocuparà un lloc preferent en tots els
actes, tant de festes com relacionats als mateixos.
Si el banderer de la Federació proposat per la filà capitana no arriba al mínim d’edat, la
Federació cedirà el càrrec a l’altra capitania (açò no influirà en els torns de cada any, és a dir, un
any capitania cristiana i un altre moro, per la qual cosa es donaria el cas que tres anys seguits un
mateix bàndol ostentaria este càrrec). En el cas que cap de les dos capitanies tinguera cap persona
per a exercir el càrrec, la Junta de Govern proposarà una solució.
El banderer haurà de tindre com a mínim 12 anys.
BANDERER DE CADA “FILÀ”:
És la persona que representa a cada “filà” en tots els actes, per la qual cosa té el deure
d’estar el dia de la Presentació de càrrecs, Pregó, Desembarc, Entrada de la seua “filà”, Entrada
Infantil i Reconquesta, abillat amb el seu vestit de gala.
Serà anomenat per la seua pròpia filà.
El banderer de cada filà haurà de tindre com a mínim 12 anys.
PRIMER TRO:
És la persona triada per cada “filà” per a informar i fer complir la normativa i el correcte
transcurs dels actes festers relacionats amb l’ús de la pólvora.
Coordinarà i organitzarà les activitats relacionades amb l’adquisició i distribució de pólvora
i armes autoritzades de la seua filà.
Disposa d’autoritat per a atorgar o retirar l’arma i la pólvora a qualsevol fester de la seua
“filà” que incomplisca la normativa o observe alguna conducta irregular del fester i té el dret
d’informar de qualsevol incompliment de la normativa per part d’un fester d’una altra “filà” al seu
“Primer Tro” i als representants de la Federació encarregats de l’acte que en cas necessari podran
cridar a l’autoritat competent.
El Primer Tro de cada Filà haurà de tindre com a mínim 18 anys i llicència d'armes o permís
de conducció B1.

CAPÍTOL VIII. ACTES DE FESTES
A continuació es descriuen cadascun dels actes festers que caracteritzen la Festa dels Moros
i Cristians d'Oliva. El calendari fester es desenvolupa principalment durant dos mesos, febrer i
juliol. El mig any (concurs de putxeros) se celebrarà sempre que siga possible el segon diumenge de
febrer i el dijous del putxero serà el tercer dijous de juliol.
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Art. VIII.1. Nomenament càrrecs festers mig any
Lloc: Segons organització de l'acte.
Data: Primer dissabte de febrer.
Hora: 24:00h
Descripció
És un acte amb el qual s'inicia públicament el nou any fester. Es realitza el traspàs dels
anteriors càrrecs festers i nomenament dels nous càrrecs festers.
Organització
Aquest acte l’organitza la Junta de Govern de la FMCO i la figura del presentador sol ser el
mateix secretari de la Junta de Govern.
Nomenament
El presentador inicia l'acte; convida a pujar a l'escenari al President de la Federació “de
Moros i Cristians d’Oliva”.
A continuació, es convida als Capitans i Ambaixadors de l’any anterior a pujar a l’escenari,
situant-se a dreta i esquerre del President de la FMCO.
Finalment el presentador anomena els nous càrrecs festers, llegint un petit currículum fester,
amb l'ordre següent:
-Ambaixador cristià.
-Ambaixador moro.
-Capità cristià.
-Capità moro.
Segons són anomenats, els nous càrrecs festers simbolitzen el traspàs de poders amb els
càrrecs festers de l'any anterior i realizen un petit parlament.
Quan tots els nous càrrecs ja han acabat el seu parlament, els càrrecs festers de l'any anterior
abandonen l'escenari i tanca l’acte el President de la FMCO amb unes paraules.
Observació
Totes les persones que participen en aquest acte han d’abillar-se respectuosament i d'acord
amb el seu càrrec, sense fer ús de roba festera i quedant totalment prohibits els vestits de caire
esportiu.
En el cas de fer-se algun espectacle durant l'acte, s’haurà de comunicar abans a la Junta de
Govern, aprovant o desestimant aquesta l’espectacle si ho troba procedent.
Art. VIII.2. Concurs putxeros mig any
Lloc: Plaça Joan Baptista
Data: Segon diumenge de febrer.
Hora de concentració per a la despertà: 7:30h
Eixida de la despertà: 8:00h
Recorregut despertà: a determinar per Junta de Govern.
Hora presentació putxero: 13:00h
Desenvolupament de l'acte
Iniciada la despertà es munten les barres de cadascuna de les filades al voltant de la Plaça
Joan Baptista, deixant lliure l'escala d'entrada al mercat municipal.
El matí transcorre preparant cada filà el seu corresponent putxero.
En aquest acte s’anomenarà el/la guanyador/a del cartell de festes i els/les guanyadors/res
del concursos organitzats per la FMCO.
En el moment que es decideix el guanyador del concurs de putxero el secretari de la Junta de
Govern farà saber a tots els assistents la decisió del jurat.
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Art. VIII.3. Presentació de càrrecs
Lloc: Parc de l’Estació.
Data: Dissabte anterior a les festes.
Hora: 22:00h
Recollida càrrecs
L’hora de concentració serà a les 20:00h. a la Plaça de l’Ajuntament.
Els càrrecs hauran d’estar en les càbiles corresponents o en el domicili d’un dels càrrecs.
L’itinerari es farà, cada any, en funció de la localització del lloc d’arreplega dels càrrecs.
En este acte participaran els Banderers, Presidents de les “filades”, membres de la Junta de
Govern, presentador i presentadora, una escorta de 10 components per “filà” capitana de cada
bàndol i els corresponents Ambaixadors i Capitans. Tots vestits de gala (no es permeten amb
gel·laba).
Organització de la recollida
- Trajecte Plaça de l’Ajuntament a la cabila o domicili d’un dels càrrecs cristians:
Banderer de la Federació, esquadra del President de la Federació, en aquesta hauran d’anar situats,
president de la Federació en el centre a un costat i a l’altre d’aquest els dos presentadors i a la punta
d’esta esquadra en un costat el secretari/a de la Federació i en l’altre el tresorer/a de la Federació,
esquadra de la junta de govern, banderers moros formant esquadra, escorta mora en esquadra,
presidents moros en esquadra, i a continuació els banderes cristians, escortes cristians en esquadra i
darrere presidents cristians formant esquadra. Tancant les dos bandes de música juntes.
- Trajecte de la cabila o domicili d’un dels càrrecs cristians, cabila o domicili d’un dels
càrrecs moros:
Banderer de la Federació, escorta cristiana en formació de cordó per ambdós costats del carrer i
càrrecs cristians, l’esquadra del President de la Federació, Junta de Govern formant esquadra
banderers cristians formant esquadra, presidents cristians en esquadra, tancant el bloc banda de
música partida. Banderers moros formant esquadra, escorta mora formant esquadra, presidents
moros formant esquadra, i tancant la banda de música partida.
- Trajecte de la cabila o domicili d’un dels càrrecs moros a l’escenari de la presentació:
Banderer de la Federació, banderers cristians en esquadra, presidents cristians en esquadra, escorta
cristiana en formació de cordó per ambdós costats del carrer i càrrecs cristians, tancant el bloc
banda de música. Banderers moros formant esquadra, presidents moros formant esquadra, escorta
mora en formació de cordó per ambdós costats del carrer, càrrecs moros, junta de govern en
esquadra i l’esquadra del president de la Federació, tancant la banda de música.
Normes Cercavila
En cap moment es podrà fer de cap d’esquadra i només es desfilarà amb música de
“pasdoble dianer”.
La duració en cada recollida de càrrecs estarà limitada en funció del recorregut, igual per als
dos bàndols, a fi que s’arribe un quart d’hora abans del començament de l’acte.
En tot moment es farà cas a la persona o persones encarregades de l’acte.
Presentació
Primer pujaran els presentadors de cada Bàndol, que cridaran els càrrecs amb l’ordre
següent:
-Banderer i President de la “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS d’OLIVA”.
-Capità cristià.
-Capità moro.
-Ambaixador cristià.
-Ambaixador moro.
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(Cada Capità i Ambaixador aniran amb l’escorta corresponent)
-Banderers de les “filades” cada un amb la seua peça de música triada amb
anterioritat. Tots els presidents de les “filades” junts, l’un darrere de l’altre a ritme de pasdoble. Els
presidents una vegada es situen tots en l’escenari i es facen la foto conjunta amb els càrrecs,
baixaran pels laterals de l’escenari.
Normes Presentació
En l’apartat de parlaments sempre parlarà primer el President de la Federació i després
l’Alcalde de l’Ajuntament d’Oliva.
Cada vegada que puge algun càrrec anirà acompanyat/da de la música corresponent al seu
bàndol triada amb anterioritat.
Els/les Banderers/es i Presidents de les “filades” pujaran amb més rapidesa que els càrrecs.
Finalització de l’acte
En acabar l’acte els/les presentadors/es diran les últimes paraules d'acomiadament i tots es
posaran en peu i al so del pasdoble “Oliva 1990”, baixaran amb l’ordre següent:
-Tots/es els/les Banderers/es de les “filades”
-Ambaixadors.
-Capitans.
-Banderer de la “Federació”.
-President de la “Federació” i Presentadors/es.
Al mateix temps es dispararan els focs artificials.
Observació
En el cas de fer-se algun espectacle durant la presentació de càrrecs s’haurà de comunicar
abans a la Junta de Govern, aprovant o desestimant aquesta l’espectacle si ho troba procedent.
Art. VIII.4. Pregó
Lloc concentració: Passeig Lluís Vives núm. 7.
Data: tercer dijous de juliol, 1r dia de Festes.
Hora concentració: 19:00h.
Hora eixida: 19:15h.
Itinerari pujada
Passeig Lluís Vives, C/ Cervantes, C/ Constitució i arribada Plaça de l’Ajuntament (s’ha de
pujar per la part de la farmàcia).
Itinerari baixada
C/ Constitució (formar esquadres en l’inici del carrer), C/ Cervantes, i entrada al Parc de l’Estació
per a dirigir-se al castell,Per tal d’evitar el retard en l’acabament de l’acte ha de travessar el propi
passeig a l’altura del Café l’Estació (evitant donar tota la volta al passeig).
.
Ordre pujada
El mateix que l’Entrada excepte les dues capitanies que aniran les últimes.
Cada “filà” formarà de la manera següent:
-Banderer.
-Festers de la “filà” formant esquadres i l’última esquadra la formaran els càrrecs de
la “filà” amb el President i “Primer Tro” en el mig. El Primer Tro anirà vestit de forma
diferenciada de la resta dels seus arcabussers.
-Banda de música.
Abans de les capitanies, pujarà la junta de la Federació:

16/36

Reglament Règim Intern “FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS D’OLIVA”

actualització octubre 2015

-Banderer de la “Federació”.
-President de la “Federació” i membres de la Junta de Govern formant esquadra.
-Banda de la Federació
Les capitanies aniran, primer la cristiana i després la mora, amb l’ordre següent:
-Banderer de la Filà corresponent.
-Esquadres de la Filà corresponent.
-Components de la “filà” fent escorta pels laterals.
-Capità i Ambaixador.
-Esquadra amb els càrrecs de la “Filà” amb el President i “Primer Tro” en el mig.
-Banda de música.
Normes Itinerari Pregó
Tots els festers que participen en l’acte hauran de portar “vestit fester”, a excepció dels
càrrecs que aniran abillats d'acord amb el seu càrrec.
Cap esquadra portarà cap d’esquadra.
Les bandes de música estaran compostes per un mínim de 15 components els quals aniran
uniformats (vestits de músics).
Es suggereix l’ús del “gorret de fes” (i no només en l’acte del pregó), ja que és un element
identificatiu del vestit fester.
Arribada a l’Ajuntament
Quan s’arribe a l’Ajuntament es col·locaran de la manera següent:
-Els/les Banderers/es de cada “filà” pujaran a l’entaulat.
-Els “Primers Trons” es quedaran al pàrquing del carrer constitució.
-Les bandes de música es situaran al carrer hospital.
-El Banderer, el Secretari i el President de la “Federació”, els Capitans i els
Ambaixadors es dirigiran a l’Alcalde i al Regidor de Festes, al Pregoner/a i al Director de les
bandes i els saludaran.
A continuació es dirigiran al balcó per a fer el Pregó.
Pregó
El secretari/a de la “Federació” presentarà el/la pregoner/a i li donarà la paraula.
Salves
Quan el/la pregoner/a acabe el seu parlament començarà el tir de les salves. Només pot
disparar el “Primer Tro”, el qual anirà acompanyat de dos arcabussers amb el trabuc, per a ajudar a
carregar.
Normes Salves Pregó
Només tirarà les salves el “Primer Tro” de cada “Filà”.
Els primers trons es posaran en cercle en l’interior del recinte del pàrquing, col·locats per
bàndols i en el mateix ordre que en l’entrada; les filades capitanes es col·locaran al lloc més baix
del carrer. Hi haurà una persona encarregada de dirigir les salves per tal que siguen rítmiques. Se'n
tiraran cinc: la primera serà d'una en una, alternant el dos bàndols, de dalt cap a baix del carrer; la
segona serà de dos en dos, dos de cada bàndol i de dalt cap a baix del carrer; la tercera serà un
dispar a l'uníson de tots els d'un bàndol i a continuació l'altre bàndol; el quart serà un tir corregut,
començant per una capitania i acabant l'altra capitania; i per últim un dispar de tots al mateix temps,
quan es llance un mocador (sudari) i arribe a la màxima altura.
Ningú podrà tirar a deshora.
Interpretació del pasdoble “Oliva 1990”
Els primers trons han d’abandonar l’aparcament, que l’ocuparan els músics, mentre els
càrrecs i les autoritats baixen del balcó per escoltar la interpretació del pasdoble i participar en el
cant. Es col·locaran al costat de l’entaulat previst per al director de les bandes.
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El secretari de la “Federació” presentarà el Director i aquest pujarà a l’entaulat, lloc des d’on
serà visible als músics i al públic; tot seguit donarà l’entrada a les bandes per a interpretar el
pasdoble “Oliva 1990” del mestre Miquel Villar, que és l’obra que dóna inici a la setmana festera i
l'himne de les Festes de Moros i Cristians d'Oliva. El públic assistent cantarà la lletra escrita per
Ramon Morera Soler.
Nota: S’ha de prevenir fer papers amb la lletra i repartir-los.
Observació
Es col·locarà una referència per a orientar els músics de manera que s’agrupen per
instruments.
Normes Interpretació Pasdoble “Oliva 1990”
Les “filades” seran responsables que totes les bandes tinguen les partitures amb suficient
temps per a poder assajar-la.
Arrencada de bandes i esquadra.
En acabar la interpretació del pasdoble es procedirà a la primera arrancada. Cada filada
formarà una esquadra de 10 components i un cap d’esquadra, que farà l’arrancada, , des del principi
del carrer Constitució, i continuarà l’itinerari cap al castell. Es formarà com s’indica:
-Encarregat de la filada i banderer.
-Esquadra amb cap d’esquadra (10 components i cap)
-Banda
Normativa de l’acte de l’arrencada d’esquadra i de bandes:
L’esquadra i el cap d’esquadra aniran vestit amb vestimenta festera, i tots iguals. No es
podrà usar cap vestit que no siga oficial de la filada; o vestit fester o de feina, però mai un vestit
llogat.
Cada “Filà” comunicarà a la Junta de Govern el nom del pasdoble escollit, l’autor, el de la
seu banda oficial, i el nom del cap d’esquadra i el moment exacte de l’arrencada, per a que
s'anuncie per megafonia.
Ordre baixada
El mateix que en la pujada. L’última banda serà la de la Federació, que baixarà amb l’ordre
següent:
-Banderer/a de la “Federació”.
-“Primers Trons” i ajudants.
-En línia, els Capitans al mig i els Ambaixadors al costat dels seus respectius
capitans.
-En línia el President de la “Federació”, l’Alcalde i el/la Regidor/a de Festes i als
costats el Pregoner/a i el Director de bandes de música.
-Membres de la Junta de Govern i autoritats.
-Banda de música de la federació.
Hissada de l'estendard
En arribar a l’explanada, els capitans i ambaixadors pujaran al castell, i els càrrecs cristians
procediran a hissar l’estendard cristià, i es tiraran salves.
Normes Salves Pregó (al castell)
Tots els arcabussers de l'acte es posaran en l’esplanada davant del castell, agrupats per
bàndols en cercle i mirant al públic, començant per les capitanies juntes i successivament la resta de
“filades” en l’ordre de la pujada al Pregó i cadascuna de les “filades” en el sentit contrari de la seua
homòloga. Se'n tiraran tres: la primera i la segona seran corregudes, començarà el Primer Tro de la
capitania Cristiana en el sentit del seu bàndol fins que es complete el cercle. La segona el mateix
però en sentit invers, començaria el Primer Tro de la capitania Mora en el sentit del seu bàndol fins
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que es complete el cercle. I per últim una salva conjunta amb els arcabussers encarats, quan
s’enlaire un mocador (sudari) i arribe a la màxima altura.
Ningú podrà tirar a deshora.
Finalització de l'acte
El banderer, primer tro, arcabussers i banda de cadascuna de les filades tornaran per ordre
d'entrada cap a les seues cabiles, tocant pasdoble fester.
Lletra del pasdoble
Al ple d’estiu escoltem dels trabucs els dispars;
un crit de festa arriba a tots com una embatà,
un dolç desfici ens convoca i espenta els cors
sona la música que ja ens ompli de goig.
Quan sona el primer tro,
ja estem aborronats.
.........................
Quan sona el primer tro,
tots som el més templat.
………………………
Els moros i els cristians,
ja baixen desfilant!
.........................
Quan sona el primer tro,
esclata l’ebrietat.
Visca la festa ja i els olivans!
Al ple d’estiu escoltem dels trabucs els dispars;
un crit de festa arriba a tots com una embatà,
un dolç desfici ens convoca i espenta els cors
sona la música que ja ens ompli de goig.
Cantem les gestes d’un temps que volem recordar;
deixem l’aixada i els quefers per a desfilar.
Veniu germans que la festa ja ompli els carrers
amb l’alegria de ser més amics i més festers.
Oliva, ja estem ací;
els anys ens fan ser millors i més forts.
Escolta, ho pots sentir:
Veus dels absents que els tenim en record.
Oliva, mira els teus fills,
Raval i Vila, i la Mar reunits.
Els que estan fora ja tornen,
junts celebrant-te de dia i nit.
(no es canta el solo de clarinet – repetició del trio)
Els carrers, les places, revolucionats.
Plaer, combat, matí, nit barrejats.
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Oliva, mira els teus fills,
els ulls lluents d’amistat i delit.
De festa, tots som iguals,
de valerosos, i de ben plantats!
Oliva, mira els teus fills:
Cossos eufòrics i agermanats,
gloriosos, quin goig que fan!
Visca la festa i els olivans!

Art. VIII.5. Entradeta informal
Lloc concentració: C/ Salvador Mestre Parra i pròxims. (La Junta Directiva marcarà els llocs
on s’han de concentrar cada una de les filades).
Data: Dijous de festes.
Hora inici: 00:30h.
Itinerari
Encreuament de l’Av. Loygorri amb el C/ Mestre Parra, Av. Loygorri, Passeig Joan Carles I
i es finalitzarà al Passeig Lluís Vives cantonada amb C/ Teatre.
Ordre
Serà el mateix que l’ordre de les entrades, alternant les filades cristianes amb les mores. Les
dos últimes a eixir seran primer la capitania cristiana i després la capitania mora.
Formació
Per esquadres.
Música
S'ha de desfilar amb pasdoble dianer.
Normes Entradeta informal
No es permeten les disfresses.
Quan formen no s’ha de recular en cap moment per a no produir talls ni parades.
Art. VIII.6. Diana
Lloc concentració: Aparcament del Conservatori.
Data: Divendres de festes. Dia de l’entrada cristiana.
Hora eixida: 08:00h.
Hora arribada: 11:00h.
Ordre
Esquadres amb “vestit fester” de les diferents “filades”, banda de música interpretant
“pasdobles dianers” i arcabussers.
Arcabussers
Els arcabussers aniran agrupats per “filades”. Per a disparar es col·locaran en posició segura
i a una distància prudencial de tres metres. Els trams en què es passe per la carretera nacional estarà
prohibit disparar i es creuarà en la major brevetat possible. També es prohibeix disparar en els
carrers acordats en la Comissió de Primers Trons. Cap arcabusser podrà abandonar el recorregut
establit per la “Federació”.
Itinerari
S’iniciarà a l'aparcament del Conservatori.
Tots els anys es revisarà el recorregut per a possibles modificacions per la Comissió de
Primers Trons, que haurà de ser ratificat per la Junta de Govern.
Normes Diana
En tot moment s’hauran de seguir les normes de seguretat a l’hora d’efectuar el tir
(distàncies, càrregues, etc.)
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La reglamentació de pólvora desenvolupada en aquest reglament, s’haurà de complir en tot
moment.
Qualsevol “fester” haurà de fer cas a les decisions preses pels encarregats de l’acte, els quals
hauran d'anar degudament identificats.
Cada “filà” haurà d’aportar un mínim de 3 arcabussers.
Art. VIII.7. Entrada Cristiana
Lloc concentració: Raconada de les Ermites (Porta del Sol).
Data: Divendres de festes. Dia de l’Entrada cristiana.
Horari: L’hora en què es donarà “l’Arrencada” de l’Entrada serà a les 20:00h.
Itinerari
Ctra. Gabriel Ciscar, Av. Loygorri, Passeig Joan Carles I i Passeig Lluís Vives.
“L’Arrencada” serà en la cantonada Ctra. Gabriel Ciscar amb C/ Monges Clarisses. La
finalització serà davant del Mercat Municipal.
Per tal d'evitar la partició d’esquadres en diferents punts de l’itinerari, l’ample de tots els
carrers per on es desfila s’igualarà amb tanques o cadires.
Estructura
“L’Arrencada” es donarà des de la tarima, segons horari. Els participants hauran d’estar
atents a les ordres de la persona que s’encarregarà de donar l’eixida.
Cada “filà” s’estructurarà per un nombre lliure d’esquadres, que tindran nom propi.
Les esquadres es formaran entre 9 i 14 individus, més el corresponent cap d’esquadra. Cal
tindre en compte que l’esquadra la componen tots aquells que acompanyen el cap d’esquadra (si hi
ha persones d’avançada també formen part de l’esquadra). Si l’esquadra té una escorta, que no porta
el mateix vestit que l’esquadra no es considera part de l’esquadra.
No pot haver-hi més d’una esquadra “mixta” per “filà”. Es considera esquadra mixta aquella
que està formada per dos tipus de vestit totalment diferents, que estèticament desentonen de
l’homogeneïtat que ha de tindre una esquadra. Estan exempts els vestits oficials de les filades,
vestits de lloguer que siguen clarament “parella” el vestit d’home i dona, així com esquadres que
participen en una capitania.
No es permet que els components d’una mateixa esquadra porten diferents vestits, a
excepció de l’esquadra mixta permesa en cada “Filà” i les capitanies.
Tots els caps d’esquadra han de portar el mateix casc que la seua esquadra, a excepció dels
contrabandistes (amb l'ús de la navalla per damunt del cap), masers (amb ús de la falç per damunt
del cap) i tots els caps d’esquadra cristians que utilitzen la “maça” o “porra” per damunt del cap.
La “Federació” suggereix que cada “filà” tinga almenys una esquadra amb el vestit oficial
que tanque la seua “Entrà”. Així com que les esquadres que es lloguen vestits, que estos siguen el
més afins possible a la identitat del nom de la filà.
Totes les bandes que acompanyen a les esquadres han de ser d’un mínim de 30 músics.
Les “filades” no capitanes només podran traure una esquadra de negres (moros) o bàrbars
(cristians). Encara que l’esquadra no porte pintada la cara, si el vestit és de negres o bàrbars, es
considerarà com a tal i estarà vinculada a una infracció si tragueren més d’una en la “filà”. Per la
qual cosa es recomana que si la “filà” té dubtes sobre els vestits que vol llogar que consulte amb la
Junta de Govern.
L’ordre de “l’Entrà” es du a terme per mitjà d’un sistema de rotació cap avant, de manera
que la “filà” que és capitana enguany, l’any següent serà la penúltima, mentre que la “Filà” que
enguany obri el bàndol, l’any següent serà l’última i per tant “filà” capitana. En cas que una nova
“filà” s’incorpore a la festa es col·locaria al seu bàndol just davant la “filà” capitana de l’any en
curs.
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L’estructura de l’entrada de la “filà” capitana haurà de manifestar clarament els càrrecs i la
seua respectiva rellevància.
Les “filades” no capitanes no podran traure en la seua entrada: ballets, carrosses (excepte la
pròpia), actuacions d’animació, grups de percussió, animals (excepte cap batedor).
Totes les “filades”, capitanes i no capitanes, hauran de donar a la Junta de Govern, de forma
clara i firmada pel president corresponent, l’estructura que tindrà la seua entrada. Açò es realitzarà
almenys una setmana abans del primer dijous de juliol. S’haurà d’especificar el nom de les
esquadres, bandes (peces musicals a interpretar), ballets, grups d’animació, etc.
Si és possible, amb aquesta informació, la Junta de Govern elaborarà un pamflet informatiu.
Normes Entrada
El consum de beguda es realitzarà de forma el més discreta possible. Serà assistida per un
membre de la “filà” encarregat específicament per a aquesta finalitat. S’evitarà l’ús de recipients de
plàstic, i la possessió permanent per part dels participants.
Només es permetrà el consum de “puros” de la grandària que cadascú crega oportú.
L’eixida de l’esquadra per part d’un component durant l’entrada no serà possible, excepte en
casos especials.
No es pot fer ús d’ulleres de sol, ja que a les hores en què es realitza l’acte no és
imprescindible.
Organització
El control de “l’Entrà” s’efectuarà per un nombre de components que es crega oportú segons
les necessitats, aportant-se per igual entre les diferents filades. Per a l’Entrada cristiana el suport
serà del bàndol moro i al revés en l’entrada mora.
Diferència entre l’Organitzador i el Controlador:
-Organitzador és qui vigilarà el correcte desenvolupament de l’entrada i comunicarà
al controlador les possibles incidències; aniran amb “vestit fester” i perfectament identificats.
-Controladors, estaran distribuïts al llarg del recorregut i la seua funció serà anotar en
el full d’anotacions totes les possibles incidències que ocorregueren en l’entrada, també
arreplegarà les possibles incidències que li comuniquen els organitzadors.
Una vegada finalitzada l’entrada els controladors li entregaren al responsable que s’haja
decidit, tots els informes que hauran d’anar signats. Aquest entregarà a la Junta de Govern tots els
informes i el President de la Federació a la Comissió instructora-sancionadora.
Els participants en “l’Entrà” hauran d’acatar les decisions i suggeriments dels organitzadors.
Adornament dels carrers
La Junta de Govern s’encarregarà de l’adornament dels carrers per on transcorrega l’entrada
amb banderes, estendards, escuts, etc. Les “filades” es comprometran a aportar el material necessari
per a la seua confecció (logotips, etc.).
Celebració aniversaris en Entrada
En el cas que una “filà” tinga la celebració de l’aniversari de la creació de la pròpia “filà”, a
raó de 25 anys (25 anys, 50 anys, 75 anys…), se li permetrà traure dos esquadres de “negres o
bàrbars”, a més d’algun element de tipus ostentació (“boato”) o complement, després de ser revisat
per la Junta de Govern i autoritzat per aquesta.
Art. VIII.8. Desembarc
Lloc emplaçament:
-Campament cristià: Parc de la Mitja Galta de la Platja d’Oliva
-Embarcacions mores: Club Nàutic
-Pirotècnia: Braç del Club Nàutic i a la vora del mar.
Data: Matinada dissabte de festes. Dia de l’Entrada mora.
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Horari:
-05:15h. Reunió en el castell per a preparar l’acte dels encarregats d’aquest, així com
si fa mala mar decidir si ixen les barques o no.
-05:45h. Finalització de l’orquestra.
-05:55h. Eixida de les embarcacions mores del Club Nàutic.
Inici del foc d'artifici i d’arcabusseria per part dels dos bàndols.
Desenvolupament de l'acte
En la part de dalt del castell es situarà el banderer de la federació, el Capità i Ambaixador
cristians.
Als peus del castell es situaran els banderers cristians, deixant el centre per al banderer de la
capitania, a la dreta el banderer de la capitania anterior i a l’esquerra el que el succeirà.
A la part de baix del castell (sobre la sorra) es situaran els campaments de les filades
cristianes.
Inici:
Quan acabe la pirotècnia: Desembarcament i parada del foc d’arcabusseria, 06:15h, (han
d’arribar totes les embarcacions juntes).
La filà capitana mora procurarà una eixida de la barca digna per als seus càrrecs.
Mentre els càrrecs desembarquen i els col·loquen els micròfons una veu en off explica el fet
del desembarcament.
Munta a cavall el Capità i l'Ambaixador moro (si així ho acordaren) i Arenga del Capità
moro a les seues tropes, assistit per membres de la seua “filà”.
Estafeta: Un genet moro amb una missiva i un altre amb una bandera mora es dirigeixen fins
al campament cristià.
En tornar els genets, desplaçament de tota la comitiva, cap al campament cristià al so d’una
fanfàrria per megafonia. La comitiva estarà formada pels genets (un a cada costat dels càrrecs),
Ambaixador i Capità en línia, a continuació banderers en línia i, darrere, arcabussers moros en
batalló formant files de 6 per filades posant-se davant la filà capitana i la resta segons l’ordre de
l’entrada i si no son prou combinant-se amb altra filà.
Arribada al campament i Ambaixada (Parlament). Abans de finalitzar el parlament, el Capità
i l’Ambaixador moro (si van muntats) baixaran dels seus respectius cavalls, es retiraran els cavalls
(fora del recinte), els Banderers moros es retiraran fins a la vora de la mar escoltats per
organitzadors de l’acte i els arcabussers es distribuiran per respectar les distancies obligades per
disparar sense sobrepassar als càrrecs. Tot açò sense finalitzar el parlament fins que no es retiren els
cavalls i els banderers.
Finalització de l’Ambaixada.
Lluita entre els dos bàndols.
Lluita cos a cos entre “festers” dels dos bàndols.
Espectacle d’animació, si n’hi ha.
Foc d’arcabusseria.
Els càrrecs dels dos bàndols estaran un davant de l’altre i dispararan assistits per membres
de la seua “filà”.
Retrocés del bàndol moro i avanç del cristià, fins a la vora del mar.
Retrocés del bàndol cristià i avanç del moro, fins al campament.
Lluita entre ambaixadors, i mort del cristià.
Lluita entre capitans, i mort del cristià.
Cap la possibilitat de poder retirar els caiguts al seu campament per membres de la seua
filada.
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Intercanvi de posicions en la platja pels dos bàndols. Es deixa de disparar i els banderers,
que estaran a la vora de la mar, pujaran cap al castell escoltats per organitzadors de l’acte.
El Capità moro amb el seu Ambaixador seguits pels banderers moros, escortats per
organitzadors de l’acte, aniran cap al castell, en aquest moment els banderers cristians abandonaran
la seua posició situant-se davant del seu campament, donant pas a la pujada dels banderers als peus
del castell amb el mateix ordre que els banderers cristians. Pujant a la part més alta del castell el
Capità i l’Ambaixador moro anunciarà que: “Oliva és mora”.
Finalització de l’acte amb tirs correguts i un altre al mateix temps.
La filada mora capitana canviarà la insígnia del castell del poble.
Observació
La filada corresponent haurà de portar a l'acte l’estendard de la “Federació”.
Material a aportar per la Federació
Castell, tanques, escala fins la sorra i equip de megafonia.
Distribució i Material a aportar per les “filades”
Campament Cristià:
Es col·locaran les tendes de campanya davall del mur del Passeig de la Mitja Galta i
paral·leles a aquest, de forma què la “Filà” capitana eixe any quede al centre de totes. Cadascuna de
les tendes haurà d'estar perfectament identificada amb un símbol (bandera, escut...) de la filada a qui
pertany.
La disposició de les altres tendes de campanya serà decisió de la Junta de Govern.
El Capità i Ambaixador pujaran al castell.
Els banderins de les “filades” cristianes es situaran dalt de l’escenari muntat per a l’ocasió,
en el centre d’aquests es situarà el banderer de la Federació.
Arcabussers cristians: Es col·locaran davant de cadascuna de les seues respectives tendes.
Material: Banderins i tendes de campanya.
Barques Mores:
Eixiran del Club Nàutic i desembarcaran a la vora de la mar, davant del campament cristià.
Una vegada desembarcats els càrrecs sempre es situaran davant dels arcabussers.
Material: cada “filà” utilitzarà una barca, excepte la “filà” capitana que n’utilitzarà dos, una
la de la filà i una altra per al Capità i l’Ambaixador (la barca dels càrrecs és la del club de rem
d’Oliva, en el cas que algun any es perda la tradició, la Federació estarà obligada a adquirir o llogar
una barca especialment per als càrrecs). Cada barca anirà proveïda de rems, vela i decoració amb
motius propis de la “filà” corresponent.
Normes Desembarc
No es pot disparar una vegada acabat l’acte.
Està prohibit deixar les polvoreres en les tendes.
Només es permet l'entrada al recinte als festers abillats amb indumentària festera, càrrecs i
personal autoritzat per la Junta de Govern.
Tots els banderers han d’anar vestits amb el vestit de gala.
Cada “filà” haurà d’aportar un mínim de 3 arcabussers.
En tot moment els arcabussers estaran, com en tots els actes de pólvora, a les ordres dels
“Primers Trons”.
La reglamentació de pólvora desenvolupada en aquest reglament, s’haurà de complir en tot
moment.
En cas de mal estat de la mar es realitzarà una reunió el més urgent possible amb el
President de la Junta de Govern o persona en qui delegue, encarregats de l’acte i Creu Roja.
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Els espectacles d’animació podran ser per aportació de les “filades” capitanes o per
aportació directa de la “Federació”. En el cas que siga per una “Filà”, per a la seua aprovació haurà
de presentar primer a la Junta de Govern una proposta on conste la descripció de l’acte i el seu
pressupost abans del primer dijous de juliol.
La Junta de Govern valorarà la idoneïtat de la proposta i valorarà la possible subvenció, o
no, d'aquest acte en funció del pressupost assignat.
Art. VIII.9. Entrada mora
Lloc concentració: Raconada de les Ermites (Porta del Sol).
Data: Dissabte de festes. Dia de l’Entrada mora.
Horari: L’hora en què es donarà “l’Arrencada” de l’Entrada serà a les 19:30h.
Itinerari
Ctra. Gabriel Ciscar, Av. Loygorri, Passeig Joan Carles I i Passeig Lluís Vives.
“L’Arrencada” serà en la cantonada Ctra. Gabriel Ciscar amb C/ Monges Clarisses. La
finalització serà davant del Mercat Municipal.
Per tal d'evitar la partició d’esquadres en diferents punts de l’itinerari, l’ample de tots els
carrers per on es desfila s’igualarà amb tanques o cadires.
L'estructura, les normes, l'organització, etc., descrites anteriorment en l’acte de l’Entrada
cristiana s'aplicaran amb el mateix criteri per a l’Entrada mora.
Tots els caps d'esquadra els quals al·leguen algun dels següents motius:
-El casc impedeix gaudir d'una sonoritat adequada per a la desfilada, ja siga pel
format del casc o bé per algun tipus de discapacitat sonora.
-El casc dificulta el moviment propi del mateix cap d'esquadra, be siga pel tipus de
casc o per la particularitat pròpia del cap d'esquadra alhora d'efectuar els moviments amb la
seua espasa.
Això serà possible sempre i quan s'informe i justifique prèviament als membres de la
Federació. En tot cas, el cap d'esquadra haurà de portar algun tipus de decoració al cap, ja siga
pentinat o maquillatges, acord amb el trage de la desfilada.
Art. VIII.10. Visita a cabiles
Data: Diumenge de festes.
Horari: Durant tot el matí.
Normes Visites càbila
Les “filades” capitanes hauran de romandre en les seues càbiles per a rebre a la resta de
“filades” que els aniran visitant el diumenge al llarg de tot el matí.
Art. VIII.11. Entrada infantil
Lloc concentració: final C/ Salvador Mestre Parra i inici d’Av. Loygorri.
Data: Diumenge de festes.
Hora concentració: 19:00h.
Hora eixida: 19:30h.
Itinerari
Av. Loygorri, Passeig Joan Carles I, Passeig Lluís Vives fins al Mercat.
Ordre
Les dues primeres “filades” han de ser la “filà” capitana mora i “filà capitana cristiana, a
continuació eixiran totes les “filades” mores i després les cristianes.
Vestimenta
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Podrà ser l’oficial de la “filà” o de lloguer, en les esquadres. Si els xiquets porten vestit
fester hauran de pujar a les carrosses.
Formació
Per esquadres. Es recomana que les esquadres siguen com a mínim de nou xiquets.
Es podran constituir esquadres entre membres de diferents “filades” per a completar-les.
Música
“pasdoble dianer”
Normes Entrada infantil
Hauran de participar els banderers i la rodella.
La participació és obligatòria per part de totes les “filades”, podent dues filades eixir amb
una mateixa banda.
Únicament seran acompanyats per adults (vestits amb vestit fester), els xiquets que no
puguen desfilar per si mateixos.
Les diferents esquadres utilitzaran les bandes de les “filades”, agrupant-se segons la
necessitat. Les úniques “filades” que estan obligades a portar la banda són les capitanies.
Art. VIII.12. Reconquesta
Lloc concentració:
-Festers: Passeig Rei Jaume I cantonada amb el carrer Capità Cortès.
-Arcabussers: C/ Isabel de Villena amb Passeig Alcalde Juan Sancho.
Dia: Diumenge de festes.
Hora concentració: 20:15h.
Hora eixida: 20:30h.
Ordre
Banderer de la Federació.
Banderer de la “filà”.
Arcabussers en batalló de tres a cinc.
Un màxim de quatre esquadres amb el vestit de gala o gel·laba de la “filà”, que hauran
d’anar amb armament i sense cap d’esquadra.
Banda de música de la “filà” interpretant pasdoble dianer (mínim de 15 músics).
En les “filades” capitanes, els càrrecs aniran col·locats després dels arcabussers, i podran
portar escortes.
Escenificació
Mentre als càrrecs els col·loquen els micròfons una veu en off explica el fet de la
Reconquesta.
Arribada del bàndol moro: entrada al recinte del banderer i dels arcabussers, situant-se la
meitat dels arcabussers moros ambdós costats del recinte, esperant l'entrada dels càrrecs moros; la
resta de gent (esquadra/es i banda) s’ha de quedar fora del recinte. En arribar la filada capitana, la
comitiva, al ritme de la banda de la “filà” capitana (que es queda a l’entrada del recinte) desfilarà
fins al castell. La comitiva estarà formada per l’Ambaixador i Capità en línia, a continuació
banderers en línia i, darrere, arcabussers cristians en batalló formant files de 6 per filades posant-se
davant la filà capitana i la resta segons l’ordre de l’entrada i si no son prou combinant-se amb altra
filà.
Pujaran al castell els banderers de les “filades” (1r pis), i càrrecs i banderer de la
“Federació” (si correspon eixe any) (2n pis). Els arcabussers es quedaren al peu del castell
organitzant-se per “filades”.
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Arribada del bàndol cristià: entrada al recinte del banderer i dels arcabussers; la resta de la
gent (esquadra/es i banda) es quedaran fora del recinte. En arribar la “Filà” capitana els càrrecs
cristians es situaran al centre davant dels banderers, els genets amb la missiva i la bandera un a cada
costat. Els arcabussers es col·locaran a un costat i a un altre dels càrrecs.
Pujada a cavall del Capità i Ambaixador (si així ho acordaren) i arenga del Capità cristià a
les seues tropes.
Estafeta. Un genet cristià amb una missiva i un altre amb la bandera d’Oliva, la dels rombs
dels Centelles, es dirigiran fins al castell. Inici de la comitiva cap al castell al so d’una fanfàrria per
la megafonia, fins als peus del castell. La comitiva estarà formada pels genets (un a cada costat dels
càrrecs), Ambaixador i Capità en línia, a continuació banderers en línia i, darrere, arcabussers
cristians en batalló formant files de 6 per filades posant-se davant la filà capitana i la resta segons
l’ordre de l’entrada i si no son prou combinant-se amb altra filà.
Parlament. Abans de finalitzar tant l’Ambaixador com el Capità cristià baixen del cavall (si
van muntats). Retirada dels cavalls. Els banderers cristians es col·locaran a la part posterior del
Castell mentre dura la batalla d’arcabusseria i els arcabussers es distribuiran per respectar les
distancies obligades per disparar sense sobrepassar als càrrecs. Tot açò sense finalitzar el parlament
fins que no es retiren els cavalls i els banderers.
Guerra: Foc d’arcabusseria entre els dos bàndols. Es desenvoluparà al revés de l’acte del
desembarc. Els càrrecs del bàndol moro baixaran del castell per a participar en la guerra, i aniran
assistits per membres de la seua “filà”.
Baixen els banderers moros i es queden darrere del castell.
Lluita dels ambaixadors, i mort del moro (dalt del castell al segon pis).
Lluita dels capitans, i mort del moro (dalt del castell al segon pis).
Alçada dels cascs dels càrrecs moros per part dels càrrecs cristians en senyal de victòria.
Pugen els banderins cristians dalt del castell (primer pis).
Hissada de la insígnia cristiana al castell.
Intercanvi de posicions en el recinte pels dos bàndols.
Finalització del foc d’arcabusseria amb tirs correguts i un tir tots al mateix temps.
Observació
El banderer de la Federació es situarà en el segon pis del castell, quan arribe al recinte de la
reconquesta.
Normes Reconquesta
En tot moment els participants de l’acte acceptaran les instruccions dels organitzadors de
l’acte, degudament identificats, i “Primers Trons”, etc.
Els arcabussers s’agruparan per “Filades” i s’ordenaran segons indique el “Primer Tro”,
sempre dins del recinte.
Tots els participants en l’acte aniran amb vestimenta festera de la seua “filà”.
Només es permet l’entrada al recinte als arcabussers, càrrecs i personal autoritzat per la
Junta de Govern. Aquest últims amb identificació visible.
Cada “filà” haurà d’aportar un mínim de 3 arcabussers.
La reglamentació de pólvora desenvolupada en aquest reglament, s’haurà de complir en tot
moment.
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CAPÍTOL IX. TIPIFICACIÓ RÈGIM SANCIONADOR
Art. IX.1. Tipificació infraccions
A continuació es detallen per a cada acte fester els motius pels quals s'incorre en una
infracció, així com la seua tipificació segons siga lleu, greu o molt greu.
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS
Horari de concentració. Infracció lleu per cada president, banderer i presentador que falte.
Horari de recollida. Infracció greu per cada càrrec que falte.
Vestimenta. Infracció greu per cada component.
No respectar el protocol de la recollida. Infracció greu.
No respectar el protocol de l’acte de presentació. Infracció molt greu.
No respectar als organitzadors de l’acte. Infracció greu.
PREGÓ
Horari de concentració, referits als components de les “filades”. Infracció lleu
Horari d’eixida, referits als components de les “filades” no capitanes. Infracció greu
Horari d’eixida, referits als components de les “filades” capitanes. Infracció molt greu
No respectar la formació. Infracció lleu.
No portar la vestimenta adequada. Infracció lleu per cada component.
No portar cap esquadra. Infracció greu.
No portar el mínim de músics. Infracció lleu per cada músic que falte.
No complir el protocol. Infracció greu.
Disparar més d’un component d’una “filà”. Infracció greu.
No complir el protocol dels “Primers Trons”. Infracció greu
Si els músics d’una banda no estan presents. Infracció greu.
Si els músics d’una banda no interpretaren el pasdoble “Oliva 1990”. Fins a 2 músics:
infracció lleu; de 3 a 4 músics: greu i més de 5 músics: molt greu.
ENTRADETA INFORMAL
Horari eixida: no estar la primera “filà”. Infracció greu.
Interrompre l’eixida. Infracció greu.
Les altres “filades”, si alguna no arriba a l’hora passarà a ser l’última. Infracció greu.
No tocar pasdoble dianer. Infracció lleu.
Per cada component de “filà” que porte disfressa. Infracció lleu.
No arribar al final del trajecte. Infracció greu.
DIANA
Per cada arcabusser que falte a l’hora de l’eixida. Infracció lleu.
No presentar-se cap arcabusser durant tot l’acte. Infracció molt greu.
Disparar en “les parades”. Infracció lleu per component.
No respectar el reglament de pólvora, es qualificarà segons l'article “Tipificació de les
infraccions relacionades amb la pólvora” del mateix.
ENTRADES
Horari: La filà que es retarde en la seua eixida. Greu.
En el cas que s’agreuge molt el retard (10 minuts) serà molt greu.
Començar abans i no fer cas als organitzadors. Infracció greu.
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Provocar talls que superen els 100 metres (la meitat de l'avda. Loygorri). Infracció greu
No acabar al lloc assenyalat i/o finalitzar abans. Infracció greu.
Interrompre la finalització. Infracció greu.
Esquadres:
Menys de 9 components fins a 8 i més de 14 fins a 15. Infracció lleu.
Menys de 8 components i més de 15 components. Infracció greu.
(En este nombre de components no es compta el cap d’esquadra)
Més d’una esquadra de “negres o bàrbars” per “filà” que no siga capitana. Infracció greu per
cada esquadra.
Més d’una esquadra “mixta” per “filà”. Infracció greu
Per cada component d’una esquadra que no porte el mateix vestit que la resta de l’esquadra
(exceptuant el cas de les esquadres mixtes). Infracció greu
No portar el casc un cap d’esquadra segons especifica aquest reglament. Infracció lleu.
Les esquadres han de portar casc, per cada membre de l’esquadra sense casc. Infracció lleu.
Si alguna “filà” portara algun element dels tipificats com a ostentació sense autorització de
la Junta de Govern. Infracció molt greu.
Girar una esquadra. Infracció molt greu.
No donar el guió, en la data indicada. Infracció greu.
El consum de beguda sense discreció i alcohòlica. Infracció greu.
Portar gots en la mà. Infracció lleu.
Fumar altres coses que no siguen “puros” de tipus “Havans”. Infracció lleu.
Eixir un component de l’esquadra o anar entre el públic i la desfilada, a excepció dels
organitzadors. Infracció lleu.
Portar ulleres de sol. Infracció lleu.
No acatar les decisions i consells dels organitzadors. Segons el fet podrà ser greu o molt
greu.
No portar una persona o més encarregades de les esquadres infantils. Infracció greu.
Tirar-se al sòl. Infracció molt greu.
El comportament inadequat d’algun membre participant (visiblement ebri, mal
comportament com tirar al públic algun element de la vestimenta o adorn, incorporar gent del públic
a la desfilada, maltractament d’animals, etc.). Es qualificarà segons el fet. En algun dels casos, a
més es demanarà que abandone la desfilada.
Si una banda de música que acompanya a una esquadra té un número de músics inferior a
30. Infracció lleu per cada músic que falte.
No desfilar les esquadres amb peces musicals del bàndol adequades (cristians amb pasdoble
i marxes cristianes) i (moros amb marxes mores). Infracció molt greu. Esta norma no queda
vinculada a les capitanies, ni a les celebracions d’aniversaris de “filades”.
DESEMBARC
No estar en l’horari els organitzadors. Infracció greu.
No presentar-se cap organitzador. Infracció molt greu.
No portar almenys dos rems en la barca. Infracció molt greu.
Continuar disparant quant no esta permés. Infracció greu per cada component que dispare.
No plantar la tenda o no traure la barca. Infracció molt greu.
No deixar la barca a la vora, on indiquen els organitzadors. Infracció greu.
No portar el banderí o no decorar les tendes o les barques. Infracció greu.
No portar la vestimenta adequada els arcabussers i festers dins del recinte. Infracció lleu.
No portar la vestimenta adequada els banderers, capità i ambaixador. Infracció greu.
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No arribar al mínim d’arcabussers establits. Infracció lleu per cada component que falte.
No respectar les decisions i ordres dels organitzadors i “Primers Trons”. Es tipificarà segons
el fet.
No respectar el reglament de pólvora, es qualificarà segons l'article “Tipificació de les
infraccions relacionades amb la pólvora” del mateix.
Comportament inadequat (estar visiblement ebri, interrompre el protocol, etc.). Infracció
greu. En algun dels casos a més es demanarà que abandone el recinte.
RECONQUESTA
No estar en l’horari els organitzadors. Infracció greu.
No presentar-se cap organitzador. Infracció molt greu.
Concentració, referits als components de les “filades”: Infracció lleu
Horari d’eixida:
Referits als components de les “filades” no capitanes. Infracció greu
Referits als components de les “filades” capitanes. Infracció molt greu
Continuar disparant quant no esta permès. Infracció greu per cada component que dispare.
Esquadres:
Menys de 8 components i més de 14 components. Infracció lleu.
Més de quatre esquadres sense ser filada capitana. Infracció greu.
No portar la vestimenta adequada. Infracció greu.
No portar la vestimenta adequada els arcabussers i festers dins del recinte o en la desfilada.
Infracció lleu.
No portar la vestimenta adequada els banderers, capità i ambaixador. Infracció greu.
No presentar-se els arcabussers. Infracció lleu per cada component.
No respectar les decisions i ordres dels organitzadors i “Primers Trons”. Es tipificarà segons
el fet.
No respectar el reglament de pólvora, es qualificarà segons l'article “Tipificació de les
infraccions relacionades amb la pólvora” del mateix.
Entrar dins del recinte sense ser arcabusser, càrrec, organitzador o personal autoritzat sense
identificació. Se li convidarà a eixir, en cas de no voler abandonar-lo serà sancionat amb infracció
greu.
No portar el nombre de músics establits. Infracció lleu per cada músic que falte.
Comportament inadequat (estar visiblement ebri, interrompre el protocol, etc.). Infracció
greu. En algun dels casos a més es demanarà que abandone el recinte.
CÀRRECS FESTERS
La Junta de Govern no admetrà cap càrrec que no complisca els requisits exigits en aquest
reglament.
En el cas que la “filà” que ostente càrrec no complira algun dels requisits que marca el
reglament per a poder ostentar estos càrrecs, retirarà els càrrecs de Capità i Ambaixador i la FMCO
seguirà les pautes següents:
-Continuaran els càrrecs de l’exercici anterior amb la subvenció que corresponguera
en eixe exercici o representaran les ambaixades uns actors que buscarà la Junta de Govern.
-La “filà” que incomplisca perdrà el seu torn en l'elecció de filà capitana i no podrà
participar en cap acte de les festes d'eixe any.
Aquesta infracció es considera inadmissible i es tipifica com a 10 infraccions molt greus.
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En el cas que la “filà” no complira algun dels requisits que marca el reglament per a poder
ostentar les figures de la Festa de Banderer i/o Primer Tro. Aquesta infracció es considera
inadmissible i es tipifica com a 5 Infraccions molt greus.
Si el banderer d’una “filà” no participa exercint el seu càrrec en el dia de la Presentació de
càrrecs, Pregó, Desembarc, Entrada de la seua “filà”, Entrada infantil i Reconquesta, abillat amb el
seu vestit de gala. Infracció greu. En el cas que açò ocorreguera dos vegades sense cap motiu
justificat. Infracció molt greu.
Art. IX.2. Reiteració infraccions
La reiteració durant dos anys consecutius de la mateixa infracció, passarà eixe mateix any a
ser tipificada com a infracció de rang superior.
Si la infracció reiterada està tipificada com a Infracció molt greu, aquesta és multiplicarà per
dos.
La reiteració malintencionada pot motivar la privació temporal a participar en els actes de
festes a títol personal “fester” o col·lectiu “filà”. Aquesta decisió haurà de ser informada per la
Junta de Govern en l'Assemblea General i sotmetre's a votació.
Art. IX.3. Infraccions no tipificades
En cas de produir-se algun incident que no quede tipificat al Reglament ni a les infraccions,
la Comissió instructora-sancionadora tindrà la potestat per a tipificar-la.
Aquesta decisió haurà de ser motivada i quedarà tipificada per tal d'esser utilitzada
immediatament, devent ser informada per la Junta de Govern en l'Assemblea General i ratificada
per aquesta.
Art. IX.4. Quantia econòmica Sancions
Les sancions determinades en els estatuts, guarden la deguda proporcionalitat amb la
gravetat de les infraccions tipificades recollides en l’article “Tipificació Infraccions” d'aquest
Reglament. Així doncs, les sancions estaran acompanyades d'una amonestació pública o privada, a
més d’una quantia econòmica.
La proporció d'una Infracció lleu, equival a una sanció lleu i la seua quantia econòmica es
fixa en 45€.
La proporció d'una infracció greu, equival a una sanció greu i la seua quantia econòmica es
fixa en 105€.
La proporció d'una infracció molt greu, equival a una sanció molt greu i la seua quantia
econòmica es fixa en 275€.
Totes aquestes sancions són tant a nivell personal com de la“filà”.
La Junta de Govern podrà revisar anualment la quantia econòmica aplicable a les diferents
sancions, proposant-ho a l’Assemblea General.
Art. IX.5. Finalitat de les Sancions
La finalitat de les sancions no és cap altra que la de millorar, perfeccionar i dignificar la
Festa dels Moros i Cristians d'Oliva. Per tant s'estableix una mesura educadora, en la qual es preveu
la devolució integra de la quantitat econòmica satisfeta per una filà l'any anterior (any 01) en
concepte de sancions, sempre que, no realitze cap infracció durant el següent any fester (any 02).
Aquesta quantitat li serà reintegrada abans del mig any del tercer any (any 03), per tant la
Junta de Govern està obligada a contemplar en el seu pressupost anual (any 03), una partida de
despesa amb la mateixa quantitat que sancions ingressades l'any anterior (any 02).
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Any 01

Any 02

Any 03

Infracció realitzada

Sanció notificada
i pagada

Devolució Sanció any 01

Cap Infracció realitzada

CAPÍTOL X. RÈGIM PAGAMENT
Art. X.1. Pagaments ordinaris
Quan la “Federació de Moros i Cristians d’Oliva” establisca una data límit a les “filades”
perquè realitzen qualsevol tipus d'ingrés o pagament en el Banc, aquest s’haurà de realitzar abans de
la data indicada. Si la “filà” no realitzara l’ingrés en la data establerta:
a) No podrà participar en l’acte per al qual es destinava el pagament.
b) No es reservarà els tiquets de sopars, quilos de pólvora, arcabussos, polvoreres…
c) Si s’han creat unes despeses a la Federació s’anirà incrementant la quantitat del
pagament en un 3% per cada mes que passe, arribant-se a poder acumular un 12% de
recàrrec, és a dir, 4 mesos. En aquest cas la Junta de Govern prendrà alguna de les
mesures contemplades en els estatuts de la FMCO.
Art. X.2. Pagaments Sancions
La data límit per a pagar les sancions serà abans del 15 de Març.
Si no són pagades les sancions, la Junta de Govern prendrà alguna de les mesures
contemplades en els estatuts de la FMCO.
CAPÍTOL XI. REGLAMENT DE PÓLVORA
Tot arcabusser, està obligat a conèixer i complir la normativa vigent i acceptar els possibles
canvis en els actes festers acordats per la Federació.
Art. XI.1. Requisits arcabussers i arcabussos
Tots els arcabussers, i depenent de les normes establides en l’autorització administrativa
expedida per la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana, hauran d’estar en possessió
d’alguns dels següents documents, i en les condicions que s’estableixen a continuació:
-Només podran efectuar tirs amb armes degudament autoritzades, els festers, que figuren en
la relació nominal presentada pel “Primer Tro” i que obre a l’expedient administratiu
autoritzat i que disposen de llicència d’armes d’avantcàrrega, permís de conducció B1 o
psicotècnic d’armes.
-Totes les armes hauran d’estar degudament documentades amb les corresponents guies de
pertinença i, aquelles de les quals no faça ús el seu titular, hauran d’aportar un certificat de
cessió temporal d’armes. Si es tracta d’armes que per la seua antiguitat no tingueren la
possessió del certificat expedit pel banc oficial de proves, aquest es substituirà per un
certificat expedit per un fabricant d’armes o un armer autoritzat a fabricar armes de foc,
constant la data de fabricació, marques de fàbrica, numeració, càrrega màxima de pólvora
admissible, i idoneïtat per a l’ús que es destine, aquest certificat tindrà una vigència màxima
de dos anys o la que establisca el Reglament vigent.
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-Els arcabussers podran portar ulleres de sol o de protecció discretes (sempre i quan no
siguen de joguina, disfressa o desproporcionades) per a quan vagen a disparar (no en les
desfilades) i taps de protecció.
-El calçat serà tapat obligatòriament i uniforme (cada “filà” podrà triar el color), però tots els
arcabussers de la mateixa “filà” aniran iguals.
Art. XI.2. Adquisició, distribució, conservació i ús de la pólvora
En relació amb l’adquisició, distribució, conservació i ús de la pólvora, s’hauran d’observar
almenys, les prescripcions següents:
-Una vegada obtinguda l’autorització administrativa per a l’adquisició de la pólvora, i
sol·licitada i obtinguda la guia de circulació i transport; la pólvora es retirarà de forma immediata en
un lloc degudament autoritzat per les autoritats locals en presència de la Guàrdia Civil, unitat de
bombers i servicis sanitaris, la quantitat autoritzada per fester en envasos precintats i homologats.
-La custòdia i emmagatzematge de la pólvora repartida a cada fester estarà sota la seua
exclusiva responsabilitat, haurà de guardar-la en compartiments o llocs diferents i independents, i
s’usarà únicament per a la finalitat sol·licitada i autoritzada.
-Quan la quantitat de pólvora a utilitzar siga abundant, el seu ús es farà de forma progressiva
segons el consum, i en presència de la Guàrdia Civil i no superant el Kg. establit per fester.
-Quan sobre alguna quantitat de pólvora, es comunicarà immediatament a la Guàrdia Civil,
que ordenarà la forma de procedir. En cas de destrucció, les “filades” implicades hauran de fer-se
càrrec del pagament del 100% de la pólvora.
-Per a la càrrega de les armes a utilitzar s’usaran els depòsits coneguts com “flascons”
(dosificador), de buidatge inferior i calibrat de càrrega amb dispositiu de tancament automàtic que
assegure l’hermetisme i evite el vessament de pólvora, no desitjada. La tapadora de la cantimplora
haurà de portar el precinte homologat.
-Les armes es carreguen per la boca amb pólvora negra, que explotarà amb la percussió dels
“pistos” de quatre ales.
La Federació de Moros i Cristians d’Oliva. haurà de comptar amb una pòlissa
d’assegurances de responsabilitat civil que cobrirà com a mínim la quantitat que conste en
l’autorització administrativa, així com dels apropiats mitjans sanitaris, metges i d’extinció
d’incendis (unitat de bombers) que garantisca l’atenció immediata en cas de necessitat; procedir a la
neteja de restes de pólvora dels itineraris del recorregut de tir, adoptant les mesures necessàries i
suficients que garantisquen la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.
Art. XI.3. Normes utilització del trabuc o armes autoritzades
Durant els actes de tir no es pot fumar.
Està totalment prohibit l’accés a locals públics amb pólvora i/o armament o la seua cessió a
persones no autoritzades així com l’ús de més d’una polvorera per fester i disparar fora del
recorregut.
S’han de guardar les distàncies i agafar un ordre. És obligatori estar separat uns tres metres
aproximadament respecte als altres festers.
Abans de començar l’acte, s’han d’efectuar diversos tirs previs amb “pistos”, l’objectiu és
calfar les xemeneies, que el conducte de l’arcabús s’asseque si té greix i s’eliminen les impureses.
La càrrega de l’arcabús ha de ser l’adequada, uns 10 grams, l’equivalent al dosificador de les
cantimplores, està totalment prohibit augmentar la càrrega a més de 10 grams, si açò ocorreguera
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s’identificaria a la persona fàcilment perquè provocaria una flamerada i és un perill. En cas dels
cops la càrrega serà de 20 grams.
L’arcabús s’ha de carregar en posició vertical i depenent d'on estiga col·locada la polvorera
carregar d’una forma o una altra:
-Amb polvorera a l’esquerra, el trabuc en posició vertical, agafat amb la mà dreta i
carregarem la pólvora amb la mà esquerra.
-Amb polvorera a la dreta, el trabuc en posició vertical, agafat amb la mà esquerra i
carregarem la pólvora amb la mà dreta.
Aquestes maneres de càrrega seran correctes, ja que els trabucs estan dissenyant per a que
les espurnes del pistó surten a la part dreta del trabuquer, per la qual cosa hi hauran dues maneres de
disparar:
-Amb polvorera a l’esquerre les espurnes del pistó no estan en la trajectòria de la
polvorera.
-Amb la polvorera a la dreta es deu voltejar el trabuc de forma i manera que les
espurnes del pistó surten en direcció frontal al trabuquer per a que la seua polvorera no
estiga en la trajectòria de les espurnes.
Tot açò sempre amb la posició de carrega, es a dir, amb el segur activat. Finalment posarem
el fulminant.
Queda totalment prohibit disparar en posició horitzontal, amb la boca apuntant cap avall, açò
només se’ls permetrà als càrrecs que porten un cop.
Mai s'ha de tirar al costat d’un arcabusser que estiga carregant, és a dir, que en eixos
moments tinga la cantimplora oberta perquè esta posant la pólvora a l’arma.
Si no es produeix la detonació, de cap manera s’ha de tirar la pólvora al sòl. El correcte és
canviar el “pisto”, ja que la pólvora mai falla.
La pólvora haurà d’estar degudament guardada, en el moment de la utilització de les armes
per a efectuar els tirs, en la polvorera amb dosificador de càrrega especialment dissenyat amb esta
finalitat.
Art. XI.4. Tipificació infraccions relacionades amb la pólvora
Per cada arcabusser que falte del nombre mínim. Infracció lleu.
Disparar fora de l’horari. Infracció greu per component.
No respectar l’itinerari o recinte per a efectuar els tirs. Infracció greu.
Fumar dins del recinte o en l’itinerari. Infracció molt greu.
No respectar la quantitat en la càrrega. Infracció greu.
No disparar cap a dins dels carrers inclosos dins de l'itinerari. Infracció greu.
No respectar les mesures de distància. Infracció lleu.
Disparar un arcabusser al costat d’un altre que procedeix a la càrrega del seu arcabús.
Infracció greu.
Abandonament de la pólvora, polvorera i/o trabuc. Infracció molt greu.
Totes aquestes infraccions, com les que no queden estipulades però siguen normatives en la
llei que regula la manipulació de la pólvora i armes d’avantcàrrega, poden ocasionar la retirada
provisional o permanent, del permís per a tirar amb arcabús en les Festes de Moros i Cristians
d’Oliva. Aquesta decisió haurà de ser presa per la Junta de Govern i revocada per l'Assemblea
General.
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CAPÍTOL XII. JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONS
Art. XII.1. Junta Directiva en Funcions
La Junta Directiva en Funcions serà l’òrgan que regirà, administrarà i representarà la
Federació de Moros i Cristians d'Oliva en absència d'una Junta de Govern per manca de
candidatures a la mateixa.
Art. XII.2. Composició Junta Directiva en Funcions
L’òrgan directiu denominat Junta Directiva en Funcions estarà format per un representant de
cada associació membre de la Federació.
Tots els representants hauran de ser majors d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar
incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent. A més d’estar inscrit en
l’últim cens utilitzat en les Festes de Moros i Cristians immediatament anteriors a la celebració de
l’Assemblea General Extraordinària.
La Junta Directiva haurà de tindre almenys els càrrecs de President/a, Vicepresident/a,
Secretari/a, Arxiver/a, Comptador/a i Tresorer/a i un nombre de vocals, de forma que el total de
membres d'aquesta junta siguen igual al número total d’associacions que formen la Federació. Els
càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Arxiver/a, Comptador/a i Tresorer/a han de
recaure en persones diferents.
L’exercici dels càrrecs serà gratuït.
Art. XII.3. Constitució Junta Directiva en Funcions
La Junta Directiva en Funcions quedarà constituïda en la primera reunió realitzada, a la que
assistiran com a testimonis la Junta de Govern que finalitza mandat.
La convocatòria d'aquesta primera reunió haurà de ser almenys 15 dies després de conèixer
la no presentació de candidatures i serà convocada per la Junta de Govern que finalitza mandat o la
Junta Directiva en Funcions que finalitzara mandat.
Art. XII.4. Elecció President/a i càrrecs Junta Directiva en Funcions
L’elecció del President/a de la Junta Directiva en Funcions es farà per sufragi lliure i secret
d'entre les persones que la composen.
Els càrrecs de Vicepresident/a, Secretari/a, Arxiver/a, Comptador/a i Tresorer/a seran
designats pel President/a una vegada elegit aquest, de manera que la Junta Directiva en Funcions
quede constituïda en la primera reunió realitzada.
Art. XII.5. Competències Junta Directiva en Funcions i els seus membres
La Junta Directiva en Funcions té les mateixes competències que reflexa l'article 14 dels
Estatuts de la FMCO.
Les reunions de la Junta Directiva en Funcions seran les que reflexa l'article 15 dels Estatuts
de la FMCO.
El President/a de la Junta Directiva en Funcions es regirà per les competències que reflexa
l'article 16 dels Estatuts de la FMCO.
El/la Comptador/a i El/la Tresorer/a es regiran per les competències que reflexa l'article 17
dels Estatuts de la FMCO.
El/la Secretari/a i El/la Arxiver/a s regiran per les competències que reflexa l'article 18 dels
Estatuts de la FMCO.
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Per a tots els efectes la Junta Directiva en Funcions i els seus membres són equiparables a la
Junta de Govern pel que fa a les referències incloses en aquest Reglament de Regim Intern.
CAPÍTOL XIII. DRETS D'IMATGE
Tot fester/a adults inclòs en el cens, aportat per les filades a la Federació, dona el seu dret
d’imatge a la federació pera que puguen ser utilitzades les fotografies tant pera el llibre de festes
com pera publicacions, així com les imatges en vídeo per a la publicitat de la festa.
Els/les adults/es que no vulguen que es faça us de la seua imatge tindran que signar un
document on quede reflectit que es reserva el seu dret d’imatge.
Els/les menors d’edat, obligatòriament, tindran que aportar un document donant el pare,
mare o tutor legal el seu consentiment o denegant-lo.
REVISIÓ REGLAMENT REGIM INTERN
La revisió general d'aquest reglament es fixa amb una periodicitat de tres anys.
En qualsevol moment és possible la modificació puntual d'algun dels seus articles, així com
si fóra necessari, la incorporació de nous articles, sempre i quan vaja avalat gràficament per un terç
dels compromissaris, i posteriorment aprovat en Assemblea general.
El mecanisme a utilitzar i la forma de votació seguirà el que s'estableixen els estatuts de la
Federació de Moros i Cristians d’Oliva (FMCO).
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament anterior i quants reglaments de desenvolupament o de règim
intern s’hagueren dictat davall la seua vigència.
ANNEX FITXES ORGANITZADORS ACTES
Fitxa resum descripció de l'acte i tipificació infraccions associades amb ell.
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